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En stor del av dette nummeret ga seg selv:
en fortsettelse av stoffet om skolen i
bydelen. Ferste del i forrige nummer var
svrert generell skolehistorie med lite stoff
fra bydelen. Dette har vi tatt igjen i dette
nummeret. Vi har mange skildringer av
skoletiden i dette arhundret. Jeg hiiper dette
kan inspirere flere medlemmer til a skrive
skoleminnene sine. Denne delen av nummeret avslerer en stor mangel pa
bilder av skolene. Vi har strevd, men ikke funnet flere. Pa grunn av sykdom
har vi ikke kunnet prioritere bildestoffet.
Neste nr. blir, som tidligere nevnt, anderledes enn forgjengeme. Takket
vrere hjelp fra noen museer, og velvilje fra private eiere som vi har snust opp,
kan dette bli et spennende og fargerikt (!) nr. Men fremdeles er det plass til
flere malerier og tegninger fra bydelen.
Finn Holden
32) Jijudnn har hun jo ikke JSa.a
mange fis.k e just; han er nylig
b~gyndt.

Der er Spttu l<visten1
!!ymts jeg se, og 1 paa k:rogen,
altsa~ . . . . .
J\{etJ rtrr ll~n
$luWft• lim~, har ban 26 til
Sail gnnr h~1n tH eo au.den kUlp1
og der fluu~ han 2\l ; lwor man.g e
har lum do? ~ Saa til vandet
htfiere oppe ; iler fnar han 41
og fl!Vl hjemveieo fhar han 3
i ;et aodet !idet vand. Hvor
ntange 6sk1a har han da ialt '!

33) Hvor meget. er 58 fiske og 7
fiskt\? Brng piudeme; fyld e:n
ny tier, uaar do kan det. Alb:>tta~

l!!il +Ill! ill- IIUII I!I!IP + !!\ ll != IIIII W!l lllll +I!!! I
Jit:mti-ottc og ::;yv er

seksti

og (em

.m a j or • t u t n og l1 i n b t r t n
Jli•toritlag

INVITERER TIL
tll

FfJRJULSTREI"F
PrograDI for

kn~lden:

Albert Nordengen

0rnulf HodneGamle

kaserer om
Middelalder Oslo

juleskikker og
tradisjoner
Musikk

Tenorsanger
Peder Alhaug

Sverre Jensen ml
Schola
Instrumentalis

med sanger fra vart
nasjonale
skattkammer

fremforer musikk og
ballader fra
middelalderen

Mandag 2. Desember kl. 19.00
Diakonhiemmets Hoyskolesenter
Kafeteriaen vii vrere apen for servering i pausen
Sammenkomsten er et fellesarrangement og i ferste rekke lagt opp
for medlemmene, men det er anledning til i tegne medlemskap ved
frBIIliD9tet.

Vel m&tt
Fra J. Nicolaisen: "SmaabfJrnenes regnebog", Kristiania 1893
Se tellematen sam ble innfgrt 1951

1

SKOLEN I VESTRE AKER
(del 2 - tid en etter 1857)
AV FINN HoLDEN oG JAN Hf1lEG

Bakgrunn for den nye tid
Ved slutten av 1850-arene skjedde det
store endringer i skolevesenet i Aker.
Det er flere arsaker til det.
Fra rundt 1850 opplevde Norge en
oppgangstid helt utenom det vanlige i
landets tidligere historie. Ny industri
vokste opp langs Akerselven, og
Stortinget bestemte at hovedstaden
skulle utvides.
Disse forstedene fikk Christiania ved
byutvidelsen i 1857: Gmnland, Leret,
Oslo, Griinerl0kken og nordre Sagene.
Akers innbyggertall ble halvert. De
st0rste skatteyterne forsvant, men
samtidig slapp Aker en fattigbyrde som
det i lengden ville va:rt uoverkommelig
a ba:re pa. Dessuten ble de tre st0rste
skolene overtatt av byen.
Dermed var Akers befolkning - i
hvert fall for en tid - igjen blitt en mer
ensartet bondebefolkning. Jordbruket og
sa:rlig skogbruket fikk stor glede av
oppgangstiden. B0ndene fikk bedre rad,
den tekniske utviklingen skj0t omsider
fart i landbruket. F. eks. hadde de 8
st0rste og best drevne gardene i bygda
anskaffet dampmaskiner til tresking og
annet gardsarbeid. Dette kan ha endret
de styrendes syn pa skolevesenet og 0kt
interessen for bedre skoleordning.
Vel sa stor betydning har nok den
generelle interesse for skolen i tiden hatt.
La:rerutdannelsen ble stadig bedre, og
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flere utdannede la:rere arbeidet ogsa i
omgangsskolen. Den store debatten ble
satt i gang av Hartvig Nissen i 1851.
Hans tanker dannet grunnlaget for
skolereformen av 1860. Den gamle
allmueskolen av f0rst og fremst en
kristendomsskole. Hartivig Nissen
hevdet at den industrielle utvikling
krevde en ny skole med utvidet fagkrets
og bygd pa demokratiske styreformer.
I f0lge Ioven av 1860 "skal det va:re
skolens formaal at underst0tte den
huslige Opdragelse i at bibringe
Ungdommen sand kristelig Oplysning
og foreskaffe den de Kundskaber og
Fa:rdigheder, som ethvert Medlem av
Samfundet b0r besidde, samt derhos i
den Udstra:king, som Forholdene
tillader, at f0re den videre frem i
Almendannelse." Det skulle va:re faste
skoler hvor antall daglig skoles0kende
bam steg til 30, med udelt eller delte
klasser. Fagene var religion, !itt geografi
og naturhistorie, historie, sang, skrivning
og regning. I den udelte skole var det 12
ukers skoleplikt, i den delte skole 9 uker.
Dessuten kunne menigheten innf0re
frivillig skole utover skoleplikten.
Mange av disse endringene kom i Aker
f0r selve reformen i 1860.

Bedre skolevesen i Aker
Noen fii uker etter byutvidelsen i 1857
tok bonde og landbruksskolebestyrer
Niels Wetlesen opp krav om et bedre
skolevesen i Aker.

1) Gode skoler ville redusere
fattigutgiftene. "I vort land sluker
fattigvesenet nesten liksa mange
millioner som undervisningsvesenet
hundretusener." Dette forholdet skulle
snus.
2) Allmueskolen matte bli sa god at
b0ndene fant seg tjent med a sende sine
barn dit og dermed spare pa sitt private
skolehold.
3) Kvinnene skulle inn i skolen og la:re
barna orden, renslighet og moral.
4) Husmennene skulle betale 4 sk. hver
uke pr. barn, og dette skulle husbonden
holde tilbake av l0nnen.
Punkt 3 ble avvist med en gang, mens
b0ndene fait for de tre andre punktene. I
1858 ble det vedtatt (i Akers
sogneselskap !) at hele Aker skulle
forsynes med faste skoler med to la:rere,
en jordvei pa minst 10 mal ved hver
skole og husva:re for alle la:rere. Men
husmannsskatten ble aldri gjennomf0rt.
Senere pa aret vedtok Aker
kommune oppf0rt 14 nye faste skoler i
prestegjeldet og kj0p av jordvei til
skolene.

"jomfruer". Det fantes likevel unntak.
Jomfru Kilde ble ansatt ved Haugerud
skole og fmken Riis ved Fmen skole.
Fnoken Riis hadde et par timer
hiindarbeid om dagen og dessuten I .
klasse.
Den f0rste la:reren ved Fmen skole
het Carl Johan 0degaard. Han var i noen
ar la:rernes representant i skolestyret.
Han var en myndig og selvsikker herre
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--,som interesserte seg srerlig for
gymnastikk. Han ftkk tillatelse til a holde
en gymnastikktime i uken om
sommeren.
I 1874 innvilget skolestyret skolelrerer 0degaards enske om a Ia innkjept
et planiglobium (!), et europakart og et
skandinavisk kart.
Overrettssakferer Srethren bodde i
skolekretsen, og hans kone var "tilsynsdame" for handarbeidet. De kjepte for
egen regning forskjellig til skolen nar det
var noe de syntes skolen trengte. I 1875
ga han 0degaard 25 spd. og sa han skulle
kjepe noe til bama. Skolestyret sendte
Srethren en heystemt takksigelse, og
fastsatte regler for hvordan pengene
skulle brukes.
Loven av 1860 innferte pliktig skole
med en utvidelse som var frivillig bade
for kommunen og for barna. Aker
bestemte at det skulle vrere 27 Y2 uke
lovbefalt skole og to uker frivillig skole.

Froen skole sam
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Skolen var delt i 3 klasser, de to everste
hadde 12 timer pr. uke fordelt pa to
dager, den nederste bare 9 timer.
Lrereme underviste 33 timer, 6 timer
pr.dag og 3 timer pa !erdag. De frivillige
timene skulle vrere de to siste timene
hver dag, unntatt lerdag, slik at det skulle
vrere lettere a holde pa elevene til den
frivillige undervisning. Resultatet
varierte meget: pa mange skoler deltok
aile elevene i den frivillige
undervisningen, men pa Freen og
Haugerud bare 40-50 %.
Etter byutvidelsen i 1877 var det 69
bam pa Freen skole, 89 pa Haugerud
skole og 30 pa Nordmarken skole. Blant
stedsnavn i en protokoll fra Freen skole
kan manse: Frogner, Vinderen, Slemdal,
Thaulows lekke, Riis, Hasselbakken,
Riisverket, Svendstuen, Holmen,
Tungen, Grimelund, Gaustad, Borgen,
Skeien, Tertberg, Nedre Haugerud og
Ulleval.

Ia der Ringhuset ligger i dag

Tyfus

pa Froen skole

1 siste halvdel av 1800-tallet opptradte
flere epidemier som krevde bruk av
skoler i Vestre Aker som lasarett: kolera,
kopper, tyfus, skarlagensfeber og difteri .
1873 utbret det tyfus i Vestre Aker
som felge av forurensning av
Freenselven. Sykdommen bret ferst ut i
Freen skole. Da det var trangt om plass
pa Rikshospitalet, ble skolebygningen
tatt til lasarett. Den ble benyttet i to
maneder. Det ble lagt inn 30 pasienter
pa skolen, de evrige ble lagt inn pa
Rikshospitalet. 173 personer ble
angrepet, av disse dede 14. De samlede
utgifter var 50 I spd. 41 ski., 72 I /2 ski.
pr. liggedag for hver syk.
I januar besluttet skolekommisjonen
seg for a ta Freen skole i bruk igjen til
skole etter at en samlet sundhetskommisjon hadde erklrert at lokalene
uten fare i «sanitrer Henseende» kunne
benyttes som skole.
I 1875 hadde de 11 skoler i Vestre
Aker (fer byutvidelsen) 1198 barn,
hvorav 880 sekte friskole. For Freen var
tallene 123 og 58 bam.
I 1875 ble Martin Riisverket ilagt en
bot pa I spd. fordi sennen pa 15 ar
«vedholdende forsemmer Skolen og er
heist uvidende». Mulkten innkreves
ferst etter at skolekommisjonens
formann «forgj reves har formanet
Foreldrene til at sende dette sit Bam som
de evrige ordentlig i Skole».
I 1875 besluttet skolestyret a male
og reparere Freen skole og utvide Iaven
pa skolen for 6 spd.
I 1885 var lrererstillingen pa Freen
skole ledig. Det var 30 sekere til. den
kombinerte stillingen med kirkesangerstillingen ved Vestre Aker

hovedkirke. Andreas Larsen pa
Haugerud sko le ble innstilt og tok
sti llingen.
Etter at lrerer C. 0degaard hadde gatt
av, sekte han skolekommisjonen om
refusjon av utgifter han hadde hatt pa
arbeider pa skolen : innredning av et
kvistvrerelse, kr 293.77 , maling og
tapetsering av dagligstue, kr 71 .80 og
boring etter vann og vannledning til
skolen, kr 291.62. Skolekommisjonen
innvilget kvistvrerelset, ikke dagligstuen
og ville utsta med vannledningen inntil
en prosess mellom J. Winderen og
Thaulow ble avsluttet. 0degaards
etterfelger som lrerer pa Freen,
kirkesanger Hovind, betalte 16 kr i
vannavgift for Freen skole. I 1892 sekte
han skolestyret om at kommunen matte
overta vannavgiften. Vannledningen pa
Freen skole tar vann fra lekken Volvat,
som igjen far vann fra Sognsvannsledningen. Seknaden ble innvilget.

Byskoleloven av 1889
Denne Ioven innferte begrepet
folkeskole. Ellers beh0vde ikke Aker a
gjere sa mange forandringer pa grunn
av den nye Ioven, Aker var allerede
kommet Ienger: handarbeid og
lrererinner i smaskolen hadde
Akerskolen hatt. I 1890 var det i Aker
18 lrerere og 22 lrererinner. Det ble
innfert tilsynsutvalg for hver folkeskole,
for Huseby og Freen var det gardbruker
FridtjofHusebye. Pa kretsmeter ved alle
Akers folkeskoler (unntatt Nordmarken)
ble det enstemmig anbefalt a utvide den
lovbefalte skoletid til 30 skoleuker.
Samtidig ble kretsene spurt om man
ensket bibeholdt legemlig straff. Noen
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kretser svarte enstemmig ja, Huseby
vedtok legemlig straff, men bare med ris,
Fmen og noen andre skoler forkastet
legemlig straff.
Hittil gikk elevene pa skole annen
hver dag i 2-delte skoler, dvs. flere pa
samme klassetrinn. Byskoleloven apnet
for at kommunene kunne innf0re skole
hver dag og 7-delte skoler "i bymessig
bebygde stmk". Aker begynte med en
gang a arbeide for a slii sammen kretser
for a Ta store 7-delte skoler.
I 1891 ble det foreslatt a sla Fmen
og Haugerud kretser sammen til
Vinderen krets. Men kretsinndelingen
fra samme iir opererer med navnet
Fmen krets : Fmen til Bygd0 og
Huseby kretser, Holmenelven til
Sandstua, Frognersreterveien til
Tryvandh0iden. Fmensreteren og
plassene nordenfor Sognsvannet til
Langiisen til Maridalsveien, saledes at
Nilsrud og Bakkehaugen h0rer til
Vindern, mens Hamborg, Lybekk og
Nygard h0rer til Kjelsiis, og videre
Maridalsveien til bygrensen.

Vinderen skole
Ved iirhundreskiftet var det 0konomiske
tilbakegang i Norge . Skatteinntektene
sank, og dette forsinket byggingen av
nye skoler. Men noen nye skoler ble
bygd i denne perioden. Vinderen skole
iipnet 1904. Tyngdepunktet i distriktet
ble flyttet i og med byggingen av
Holmenkollbanen.
Mens tilsynsutvalget pii Fmen hadde
vrert dominert av b0ndene pii
Akergiirdene. satt det i det f0rste utvalget
pii Vinderen skole to stasjonsmestre pii
Holmenkollbanen og andre represen-
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tanter for de nye innflytteme i distriktet.
Hittil hadde mange foreldre sendt
bama sine til folkeskolen i Christiania
eller til den h0yere skolen i byen, og
noen hadde huslrerer. Rundt 1880 gjaldt
dette ca. 16 % av barna over hele Aker,
±lest fra de distriktene som Iii nrermest
byen, som Fmen og Haugerud. Med nye
skolebygg og bedre utstyr i folkeskolen
ble frerre barn sendt til private skoler.
Dette gjaldt srerlig de Iavere klasser,
mens mange bam ble sendt fra 5. klasse
til den private 4-iirige middelskole.
Etter at Fmen skole ble nedlagt i
1905, var bygningen i noen iir pleiehjem
for epi1eptikere, senere bolig for en
lrererfamilie pii Vinderen skole. Fmen
skole ble revet i 1962. Dermed forsvant
en av de eldste og mest tradisjonsrike
bygningene i bydelen.

Livet pa Vinderen skole de jflrste arene
"Vi begynte klokka 8 om sommeren og
klokka 9 om vinteren. Skoledagen var
seks timer lang.( ... )
- Hvordan var innboet pii skolen? Hadde
dere elektrisk lys?
- Nei, det hadde vi ikke. Vi matte bruke
parafinlamper. Og skolemateriellet var
diirlig.( ... )
Om sommeren badet vi i
Gaustadbekken der Psykiatrisk klinikk
nii Jigger. Og der var det vel mye briik.
Vi ropte og skrek og sprutet pii
hverandre. Til slutt tiilte ikke skolen mer,
og vi ble forbudt a bade der mer. Og
omvinteren fikk de som hadde ski lov
til a gii pii ski rundt skolen dersom det
ikke var for kaldt."
Om 17. mai : "Ja, da var det moro skal
jeg si. Da gikk vi f0rst i tog oppover

Holmenjordet, og sa helt opp til
Griikammen. Der var det svrere
tilstelninger og mye moro. Jeg husker
spesielt en 17. mai. Det var den gangen
skolen skulle inn vie ny fane (1911 ). Aile
bama hadde samlet inn 25 0re hver. Og
dere kan vel tenke dere hvor stolt jeg var
da jeg fikk job ben med a gii reresrunde
med fanen. ( ... )
- Guttent hadde store, enten svarte eller
gra bukser til hverdags. Gjeme med noen
store lapper i. Og vi hadde lange jakker
eller busserull. Om sommeren gikk vi
gutta barbente. Jentene hadde lange
kjoler og noen sorte knappest0vler pii
be ina. Hiiret var knyttet ito lange ±letter.
Det var mer sjelden a se jenter med kort
hiir den gangen.
- Var lrererne strengere da enn deer nii?
- Ja, det var de pii aile mater. Da gikk
det nok ikke an a slurve unna med
leksene, nei. For gjorde vi det, var ikke
veien lang til far og mor. Og da var det
juling a ta. Og srerlig f0r sommeren og
sommerferien var lrerene strenge. Da
skulle aile lekse kunnes pii rams. Ja, vi
matte rett ut sagt kunne dem utenat."

(Intervju med en av de f0rste elevene,
fra Orvin)

Private skoler
tallet

pa 1900-

Samtidig kom det ogsii private skoler,
f0rst i byen, sa i Aker.
I 1907 gikk 22.4 % av skolepliktige
barn i Aker pii andre skoler enn
kommunens egne offentlige. Det var
kretsene nrermest byen som avga ±lest
elever til skoler i byen, flest fra
Bekkelaget med 2 av 3 elever pii andre
skoler i 1901. Fmen var nr. 2 med og
112 pii folkeskolen og 110 utenfor. I
1910 var forholdet snudd, pii Vinderen
med 287 pa folkeskolen og 204 utenfor.
Dette skyldtes at den kommunale skolen
bade had de nye skolebygg og nytt utstyr.
Men Vinderen skole hadde ikke elektrisk
lys, man brukte parafinlamper helt til
1915 .
Bametallet 0kte sterkt i den store
Vinderen krets, som omfattet hele
niivrerende Slemdal og deler av Ulleviil
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krets. I 1917 var det ca. 870 barn som
fordelte seg slik: Vinderen folkeskole
233, Slemdal private folkeskole 122
(Nanna Scheel), private skoler ellers i
Aker og Kristiania 515. Vinderen skole
var full med 233 barn.

Frk. Scheels skole
Den mest kjente private skolen var
Nanna Scheets skole pa Slemdal. Den
ble startet i 1899, aret etter
Holmenkollbanens apning og holdt til i
hennes private bolig som Ia !itt nord for
villsvinet utenfor Slemdal skole. Hun
bodde selv i annen etasje. Per Aabel
skriver i "Den stundesl0se" ganske
rosenmdt om forholdene pa skolen:
"F0rste dag pa Slemdal - i 0sende

regnv<er, if0rt sydvest og oljehyre, md
genser, knebukser og lange sorte
stmmper. Men det var f0r mobbingens
tid, sa mottagelsen var hyggelig. Nanna
Scheel eiet skolen og var bestyrerinne,
rund og trivelig, sapass stor av omfang
at hun ikke gikk rett gjennom d0rene,
n<ermest pa skra. Og for en skole! Det
pene lysebla trehuset Ia i en stor eplehave
hvor jeg tror vi barna simpelthen fikk
lov til a ta sa mange epler vi ville hele
h0sten. Klok dame, for da var det jo ikke
spennende a ta noe." Ikke aile er enige
med Aabel. Det var dem som fryktet
straffen for epleslang: A sitte pa fmken
Scheets fang! I 1917 fikk hun avslag pa
s0knad om offentlig st0tte. Da ga hun
opp og solgte bygningen til den
offentlige skolen.

Den jftJrste Slemdal Skole var Nanna Scheets villa til hfJyre. Pa hjftJrnetomten til
venstre var det i 20-arene en kiosk som utelukkende solgte utenlandsk sjokolade.
Fra Orvin
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Frk. Scheets skole hadde opprinnelig
bare de fern laveste klassetrinn. Etter
dette gikk elevene enten over pa
middelskolen pa Slemdal eller over i 6.
og 7. klasse pa Vinderen.
Vinderen skole var overfylt fra f0rste
ar, sa det var hele tid en bruk for Slemdal
private skole. I 191 8 foreslo skolestyret
a leie rom pa Slemdal private folkeskole
og a bygge tilbygg pa Vinderen. I 1922
ble Slemdal skole skilt ut som egen
skolekrets.

Sma private skoler
Det gikk altsa 393 elever pa skoler som
vi vet sv<ert lite om. Vi kjenner til at det
var en liten skole i Dagaliveien 3. Fmken
Jan sen hadde ca . 10 elever rundt
spisebordet i annen etasje i den
bygningen . Skolen ble nedlagt da
Slemdal ble bygget i 1923.
En liten skole pa Lille Fmen ble
nedlagt i 1919. Det f0rte til at Ebba og
Alfred Andersen startet skole i sitt eget
store hjem i Setravei nr. 20. Det var seks
elever f0rste aret, snart vokste elevtallet
til 20. Det f0rste kullet klarte a ta den 5arige bameskolen pa fire iir. Likevel
klarte aile opptakspmven for a komme
inn pa Ris middelskole. L<ereren bet
Annie Smith. Hun underviste opptil fern
klassetrinn samtidig i samme rom!
En av dem vi bar intervjuet, forteller
at hun i 1916 begynte i f0rste klasse pa
Berle skole. Der gikk hun i to ar. 3. og
4. klasse tok hun pa Slemdal, 5. klasse
pa Vinderen pga. ombygging/nybygging
pa Slemdal. Sa tilbake til Slemdal i 1.
middelskoleklasse. 2. - 4. middel tok hun
paRis.

Roll og Ihlen
Roll og Ihlens skole ble startet pga. den
overfylte Vinderen skole. (Se nr. 3/96)
Dette var en privat forskole, fra I. til
5. klasse. Den kom i gang i 1922 og
opph0rte i 1948. F0rst holdt den til i
overbibliotekar Munthes bus i Litle
Borgen vei, men flyttet til to lei de rom i
apoteker Bentzons bus i Slemdalsveien
53, huset ved Sverrestien. Lekeplass i
frikvarterene var en ubebygd trekant pa
hj0rnet av Haakon den Godes vei og
Sverrestien (nil Haakon den Godes vei
10 B) .Klassene var sma, bare 12-14
elever, elevene ble h0rt hver dag og fikk
karakterboka sendt hjem til underskrift
hver uke. Ledeme, Lil Roll og Bergljot
Ihlen, krevde mye hjemmearbeid og
hadde n<ert samarbeid med foreldrene og
holdt foreldrem0ter lenge f0r det var
vanlig i den offentlige skolen. Etter 5.
klasse gikk elevene over pa
middelskolen pa Ris.
I 1931 flyttet skolen over i egen
bygning ved Ringveien, na Torgny
Segerstedts vei 1. F0rst na kunne skolen
dekke ferdighetsfag som sl0yd,
hiindarbeid og gymnastikk pa samme
mate som den offentlige skolen.
Under okkupasjonen fikk Roll og
Ihlen drive uforstyrret og maktet ogsa a
ha skolekj0kkenundervisning.
Etter hvert ble det vanskeligere a
drive en privat skole, og Roll og Ihlen
ble nedlagt i 1948, og de to lederne ble
l<erere pa henholdsvis Vinderen og
Slemdal skole.

Skole hver dag
Vinderen skole ble drevet etter lands-
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skolelovens regler med skole annen hver
dag. Hver gang det var spersmiil om ii
utvide skoletiden, var det tale om
"lempninger for be mene ovenfor Sognsvannet", som hadde lang og tung vei til
skolen etter at Haugerud skole ble nedlagt.
En skolekrets i Aker, Nydalen, tok
med en gang etter byskoleloven initiativ
til ii fii innfmt skole hver dag og fikk
allerede fra 1891. Ferst na:rmere 20 iir
senere, i 1907, tok Lilleaker skole et
tilsvarende initiativ.
Dette ferte til at Aker kommune i
1911 vedtok daglig skole for storskolen
(4.-7. kl.) for aile bymessig bebygde
stmk i kommunen , bl.a . Vinderen.
Smiiskolen skulle fremdeles beholde
landsskoleloven . Det ville si at
smiiskolen fortsatt skulle lese 18 timer,
6 timer pr. dag i 3 dager, mens storskolen
skulle ha 21 timer fordelt over 6 dager.
Beboeme ovenfor Sognsvann klaget og
ville beholde skolen annen hver dag. De
syntes at skoleveien var for lang og tung.
I tillegg kom hiindgjerning og
skolekjekken for pikene og sleyd for
guttene. Fritt skolemateriell ble ferst
vedtatt i 1913 .
Aker herredsstyre opprettholdt
ordningen med 5-iirig bameskole og 4iirig middelskole helt fram til skoleloven
av 1936 da 7-iirig folkeskole ble
gjennomfert for hele landet. De elevene
fra Slemdal som ikke ville ga pii
middelskolen, ble overfert til Vinderen
for a ta 6. og 7. klasse der.
Vinderen skole var fra ferste dag
overfylt, og slik har det fortsatt siden til
tross for utbygginger i begynnelsen av
20-iirene og i 1970. Under 2. verdenskrig
var skolen okkupert av tyskeme og var
ette r krigen totalt ned s litt. Ty ske r-
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brakken i skoleg iirden ble brukt til
undervi sning. Forholdene var sii ille at
stadsfysikus truet med ii kondemnere
skolen. Det hjalp. I 1968 ble nybygging
vedtatt og stod ferdig i 1970.
Den gule bygningen pii Slemdal ble
bygget i 1911 . Kommunen kjepte
skoleanlegget i 1918 som et underbruk
av Vinderen og med egne middelskoleklasser. I 1922 ble Slemdal egen
skolekrets. Den store bygningen var
nesten ferdig fer 2. verdenskrig, og
tyskeme okkuperte skolen fra 1942.
Grindbakken skole stod ferdig i
1983 . Mer enn 50% av elevene kommer
fra viir hyde!. Den siste skolen som ble
bygget i bydelen var Midtstuen
ungdomsskole. Den var klar til
innflytting i 1988.

Forste verdenskrig
«Sommeren 1914 bmt verdenskrigen ut.
Den ferste virkning var en lammende
redsel. (... ) Ordfereren i Aker holdt mete.
Aile fagsjefene, aile komite- og
styreformenn osv . Stemningen var
trykket. Det var best a slutte med aile
arbeider som ikke var nedvendige
akkurat for dagen mente noen. Lukke
skolene. Innstille all virksomhet.
Vannverket holdt pii med den store
tunnellen fra Lutvann. Man behevde
ikke arbeide med den, sa overingenieren.
Hvis vi blir med i krigen , er det
overfledig ii utvide vannverket. «A, - blir
vi sliitt ihjel aile sammen, kan det va:re
det samme, om det star igjen det hele
etter oss oppe i skogen,» sa Rasmus
Enger. En befriende latter renste luften.
Arbeidet med «hele» fikk fortsette, og
skolene ble ikke lukket. » (I)

I stedet ble de neste 6-8 iirene en
vekstperiode for skolen i Aker, med
mange nye skoler, nytt utstyr og heyere
lenner. I 1917 innferte Aker for ferste
gang fremmedspriikundervisning i
folkeskolen, 87 barn fikk tysk og 55
engelsk 3 timer i uken. Sene r e
konsentrerte man seg om ett fremmedspriik: tysk.
Under krigen var det store vansker
med tilfe rsler av mat til landet. Derfor
innferte sko lestyret skolebespisning i
1918. Porsjonene var pii en 1/2 liter,
senere 3/4 liter, havresuppe, plukkfisk,
ha vre supp e, lapskaus, plukkfisk og
havresuppe pii ukens seks dager. Hesten
1918 ble spiseseddelen variert med en
dag erter og en dag risengrynsvelling.
Pii Vinderen skole fikk 430 elever denne
skolebespisningen.

Det hoyere skolevesen i
Aker
Sii len ge folkemengden i Aker var
forholdsvis liten (i 1890 var den pii 15
000) og trangen til vide reg iie nd e
skoleutdannelse ikke sa:rlig stor, kunne
skolene i Kristiania tilfredsstille behovet.

Pii denne tid var Aker stort sett et
bondesamfunn , som ut fra den tids
oppfatning ikke kjente noe behov for
heyere almenskoler.
Opprettelsen av private heyere skoler
i Aker markerte derfor et tidsskifte og et
samfunnsskifte. Befolkningen vokste og
ble preget av na:rheten til byen,
villaeieme rykket fram til makten i Aker.
Samtidig krevde det praktiske liv en
bedre almendannelse e nn det
folkeskolen kunne gi. Flere ungdommer
sekte til skoler i hovedstaden , sa:rlig til
Katedralskolen, som var en statsskole og
derfor tok imot elever fra andre
kommuner.
Den ferste private middelskole ble
grunn lagt pii Nordstrand 1889, den neste
private h0yere skole pii Ullem i 1898.
Den ferste kommunale middelskole ble
opprettet i 1912, f0rst i Tordenskjoldsgate, senere i Universitetsgate 6.
Skolegangen var fri for aile bam som
herte hjemme i Aker. Det f0rste kull et i
1915 besto av 51 elever med meget godt
resultat. Det var f0rste gang i Norge at
en 3-iirig middelskole bygd pii avsluttet
landsfolkeskole ferte et kull opp til
eksamen.

Vinderen skole 1921-1940
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Knyttet til middelskolen i
Universitetsgaten kom det et gymnasium
fra I 9 I 8. Dette besto til 1939, da aile
sogn i Aker hadde opprettet gymnasier.
Da kommunestyret vedtok a opprette
en kommunal 4-arig middelskole pa
Slemdal, leide kommunen ferst rom i
frk . Scheels privatskole. I I 9 I 7 kjepte
Vestre Aker sogn eiendommen for 134
000 kr pluss omkostninger. Skolen fikk
navnet Vestre Aker kommunale
middelskole.
Snart ble det klart at skolen ikke
tilfredsstilte behovet, og aiierede i 1919
ble det kjept en parsell av Riis gard til
skoletomt. Skolen sto ferdig i 1922 og
kostet kr. I 031239,57. Den fikk ved
kongelig resolusjon i 1923 rett til a
avholde examen artium. I 1968 avleste
ungdomsskolen realskolen. Den vokste
raskt, og allerede i 1974 sa man farene
for at den skulle overta hele anlegget.
Det hjalp ikke at Midtstuen skole ble
bygget. Ris videregaende skole ble

nedlagt
i 1991. Na er skolen
ungdomsskole.

Litteratur:
(1) Aker I 83 7-193 7, bind II, artikler av
Johan Evje og John Midgaard, Oslo
1940.
(2) Akers skolestyre, forhandlingsprotokoll 1872-85, I 885-99.
(3) Benneche, Rich .: Meddelser om
Aker Herred og dets kommunale
Forhold 1837-1887, Christiania 1893.
(4) Bull, Edvard d.e.: Akers historie,
Kristiania 1918.
(5) Vinderen skole 75 ar, red. H. Orvin,
Oslo 1980.
(6) Orvin, Harald W.: Fra Majorstuen til
Holmenkollen, Oslo 1992.

Gymnastikk pa Vestheim gutteskole i Kristiania, 1910. Jj0rt skjorte, lange bukser,
og gjerne slips.
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SOM TI-ARING PA VINDEREN
SKOLE I 1925
AV HANS ARISHOLM

Klassebildet er fra skolearet 1924/25
eller I 925/ 1926, og vi var me 11om l 0
og 12 ar. Vi ser I 0 jenter og I 7 gutter til
sammen 27. Noen var nok fravrerende
sa vi var sikkert 30 . Vi holdt til i den
gamle to-etasjers bygningen med 6
klasserom, sam na er revet. Det var
kommet en fin ny murbygning i 1921 ,
der gikk parallellklassene, og vi kom inn
bare nar det gjaldt enkelte fag' sam f.eks.
sleyd. Heldigvis var det na kommet bade
skur og skikkelige toaletter. En Iiten
rund bygning midt pa skoleplassen, uten
vann og med kroker pa derene, og sam
det fortsatt Iuktet vondt av, var nok i
bruk til 1921.
Det er for evrig opplyst i skolens
historie at det ferst i 1915 kom elektrisk
lys i aile klasserommene.
Behovet for en skole pa Vinderen
hadde sammenheng med apningen av
Holmenkollbanen i 1898, og
utbyggingen av stmket gikk fort.
I 1903 bevilget Aker herredsstyre
kr.35 000 til byggingen av den ferste
trebygningen. Det ser ut til at man var
mer enn effektive i administrasjonen den
gangen enn na. Bygningen ble tegnet av
bygningssjefen i Aker, arkitekt Bedtker,
ogden sto ferdig bygd i 1904 , altsa aret
etter vedtaket. Den ble del vis tatt i bruk
i for skolearet 1904/1905. Man gjer seg
visse refleksjoner. Her mettes vi da fra
Trosterudveien og Ris , fra
Gaustadomradet, plassene oppover mot
Sognsvann, Blindem, Fmen, Heggeli og

Smestad.
Innredningen var enkel og spartansk.
Vinduene ut mot veien var hvitmalt
nederst pa rutene forat vi ikke skulle
distraheres . Jentene satt for evrig sam let
pa denne siden. De var alltid de mest
tekkelige . Vi satt pa to-manns pulter .
Det var en star koksovn i hjemet, tavle
med svamp, slik som det er fortsatt
mange steder, kart med Norge, Europa,
verden og bibelens land. Det het
selvfelgelig ltalien, Spanien, osv. Det
var en plansje over "Det menneskelige
Iegeme" sam stoppet i tekkelig heyde
nedenfra. Og sa naturligvis Wergeland
pa veggen.
Vi hadde det rolig og ukomplisert i
klassen . Det var ingen brakmakere, og
jeg kan ikke huske at noen ble mobbet.
Litt smaslassing og knuffing iblant
forekom vel blant guttene, men vi ble
fort venner igjen. Klesdrakten var enkel
og start sett Iik for aile. Pa bildet har
Ester Larsen ogjeg matros-antrekk, vare
medre hadde funnet ut at vi matte vrere
fine for anledningen . Det vakte
munterhet, og vi ble spurt om vi skulle
gifte oss.
Aile gikk til skolen, tror jeg. Men vi
hadde ikke mengden av beker og
materiell som skolebam idag drasser pa.
Det var ingen form for skolebespisning
eller anledning til a kjepe mat eller
drikke. Man spiste matpakken sin
staende i skolegarden eller i uvrersskuret,
og drakk vann fra fontenen pa plassen.
Vi var altsa ca.30 elever , men Irereren
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beh0vde ikke a kaste bort tiden pa
disiplin og orden, noe som idag sinker
undervisningen . Nar klokka f0rst klang,
var det oppstilling med jentene f0rst, og
vi gikk rett pa plass. Sa begynte vi med
en sang og sa begynte timen .
Religion hadde en vesentlig plass pa
undervisningsplanen, og vi skulle kunne
ting utenat, bibelhistorie, salmer, fader
var og katekismen. I geografien la:rte vi
elvenavn pa rams, og i historie var det
kongerekkene . Bade historie og
norskundervisning kunne sies a ha et
"nasjonalt" preg. Vi hadde naturligvis
ogsa regning og ferdighetsfag. I
gymnastikktimene om sommeren fikk vi
lov til a sla ball i skolegarden. Jeg husker
en av guttene i parallellklassen var
fabelaktig til a sla langt. En gang sikret
han seieren ved a sla ball en ned i hagene
nedenfor slik at alle matte ned og tete .
S l0ydundervisningen foregikk i
underetasjen i nybygget ved la:rer Orthe
. Der laget vi balltra:r og spekefjeler
(gave til mor), og noen racere snekret
skamler og enda mer avanserte bruksting
. Jentene hadde handarbeid og la:rte s0m
og strikking - etter sigende usedvanlig
"g0rre" ting. Men la:rerinnen var
hyggelig og leste h0yt for dem mens de
jobbet. Rett utenfor skolen var det et
jordstykke som ble brukt som skolehave,
og her fikk vi hyggelig og inspirerende
undervisning av la:rer Halstein Haug.
Selv om mange hadde have hjemme ,
hadde vi ikke greie pa gmnnsakdyrking
eller stell av blomster. Men her ble det
morsomt, og vi fikk skikkelig
instruksjon. Sa:rlig var det stas da vi fikk
fin avling og stolte kunne komme hjem
med flere kilo gmnnsaker.
Disiplinen var stort sett bra, men

14

noen ganger ble det ansett som
n0dvendig med straffereaksjoner. Ved
uro i klassen kunne alle bli beordret til a
"sitte i stilling". Da matte vi alle sitte
med korslagte armer ubevegelige ved
pulten i opptil 10-15 minutter. Det var
hardt for urolige krabater. Vi hadde h0rt
om mer drastiske metoder tidligere . Da
matte man Iegge hendene pa pultlokket
, og sable man slatt hardt over negleroten
med linjal . Vi hadde vistnok en
skammekrok , men jeg kan ikke huske
at den ble brukt. Isteden ble man sendt
pa gangen . Det var ingen sp0k, for der
sirkulerte overla:reren iblandt , og da
fikk man med ham a gj0re . Jeg husker
noen tilfeller der det ble tildelt noen
ganske kraftige 0refiker, men bare blant
guttene . Det var sikkert ikke
reglementstridig da . Man fortalte det
heller ikke hjemme, for da risikerte man
en 0refik til for ikke a oppf0re seg
skikkelig pa skolen .
Selv ble jeg utsatt for en pinlig straff
. Jeg hadde snakket med sidemannen
min i timen, og ble til spott og spe
beordret over til jentesiden og plassert
ved siden av Edith Nicoll. Vi var like
mde i top pen begge to . Det tar man kalle
kvinnediskriminering .
I fritiden drev vi sport, ski og sk0yter
om vinteren og fotball om sommeren.
Men vi lekte ogsa meget i havene og i
skogen. Vi lekte indianer og hvit, tyver
og politi og "frels", der man tok
motparten til fange, men kunne befri sine
ved dristig angrep. Og sa bygde vi hytter
i tra:me, og !itt st0rre hytter til skrapmaterialer fra de mange byggeplassene
omkring. Byggeplassene var fomvrig en
popula:r, men risikofylt lekeplass etter
at arbeideme var gatt hjem .

Yare helter var Roald Amundsen og
de store sportsstjernene: Skil0perne
ThorleifHaug og Johan Gmttumsbraten
og fotballspilleren Einar (Jeja)
Gundersen, som scoret to mal da Norge
slo England 3-1 i Olympiaden 1920.
Popula:r lesning var indianerfortellingene der trauste nybyggere
nedkjempet indianerne "de mde
Djevlene", og berget unge kvinner i
ytterste n0d. Bra var ogsa "Ned Nestor
og hans speidergutter" som i flere b0ker
knep forbrytere og l0ste mordgater
politiet ikke maktet. Oversatt fra dansk
kom Gunnar J0rgensens koselige og
morsomme "Fleming"-b0ker. Men nar
foreldre og tanter kom med Bendix
Ebbel eller Peik av Barbara Ring, var
entusiasmen heller liten.
Jentene i klassen var vel stort sett
vokst fra dukkene sine, men jeg har
mistanke om at noen fortsatt lekte med
dem hjemme. I hvert fall hadde de
utstoppede kosedyr av ymse slag. De
byttet glansbilder, sa:rlig av yndige
Minneb0ker. De sto i egne grupper,
kniste mye og var i grunnen veldig s0te .
De lagde en lang linje mens de i tur og
orden skiftet plass, til sangen: Lang, lang
rekke, Edit ut av rekka gar .. .. osv.
Iblant lekte vi sammen med dem og
hoppet "Paradis" og tau. Det ble ansett
for lite mandig - men se da jeg i 16
arsalderen begynte pa boksekurs, ble det
lagt vekt pa tauhopping som noe av det
viktigste, nemlig fotarbeidet. Husk en
skikkelig knock-out starter i h0yre ta.
Mer kontakt med det annet kj0nn ble
det da premierl0ytnant Svae begynte sin
danseskole pa Riis skole . Av store
begivenheter for oss var det sa:rlig 17.
mai som var stas. Da var det tog til

Grakammen ved leker og musikk og
kj0p av godterier.Utpa vinteren var det
skoleskirenn med hopp for guttene og
renn med unnarennet for jentene som
etter detjeg husker aile hadde skj0rt. En
vardag i 1926 marsjerte hele skolen i
h0yden oven for skolen hvor man kunne
seen h0y stalmast over pa Ekeberg. Det
var en fort0yningsmast for luftskip. Sa
kom luftskipet Norge seilende pa
mellomlanding pa vei til Nordpolen med
Amundsen , Nobile fra Italia og
Ellsworth fra USA og med Riiser-Larsen
som navigat0r ombord. Det ble holdt en
tale av overla:reren, og "Ja, vi elsker"
ble sunget.
Siste dag pa skolen f0r jul var ogsa
en jubeldag . Vi pyntet selv
klasseva:relset med guirlander og lys.
Bjame som bodde pa en av plassene na:r
Sognsvann, ordnet ned juletre, og noen
med kunstneriske anlegg dekorerte
tavlen med fargekritt. Vi hadde med noe
godt a spise, og fmken leste eventyr. Sa
var det konkurranser, gjetting av gater
og sang. Noe av det beste var at vi selv
hadde statt for det - og her var det ikke
f0rst og fremst de skoleflinke som
hevdet seg.
Som klasseforstander hadde vi den
elskelige Borghild Bothner. Regning
foregikk hos overla:reren Hans Sch0ien.
Berent Andreas Orthe var var sl0ydla:rer
og Thoralf Bruu Lyssand gymnastikkla:rer. Helene Loe hadde vi som vikar.
Hun var en av de strenge syntes vi, dvs.
ordet Streng h0rte ikke til vart vokabu)ar.
Vi brukte "sinna". En far som var streng
hjemme, var ogsa sinna.
Etter 5. klasse skjedde det en de ling.
Storparten av guttene og en del av
jentene begynte i I. middel pa Ris. Vi
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matte besta en opptagelsespmve i norsk
og regning, den ferste av de utallige
eksamener, tentamener, pmver og
intervjuer mange av oss skulle deye
gjennom et langt liv. Det var med en viss
beklemmende felelse vi vandret
gjennom porten til den store gra skolen.
Nykommere ble betegnet som
stinkdyrene, og ved ferste snefall ble de
"dynket", det vii si slengt i en snefane

og sparket sne over. lkke egentlig sa
farlig, Men noen syntes det var ille.
De som ble igjen pa Vinderen, tok
6 og 7 klasse, og hadde ogsa mulighet
for framhaldsskole. Noen begynte vel
i lc:ere eller gikk rett ut i arbeidslivet.
Jentene tok ofte husmorskole eller
videre utdannelse i praktiske fag.
Nar det gjelder guttene, rna man vel
si at det her viste seg et vi sst klasseskille

HOLMENKOLLENSKOLE
AV ELISABETH 5KJELSVIK

Forloperen
Det var en forl eper for skolevirksomhet
et eller annet sted i stm ket (i Setra vei)
fer Holmenkollen skole begynte i 1920arene. Denne forl e peren ble visstnok
drevet av fmknene Smidt, men nc:ermere
detaljer kjenner ikke jeg til.

Eiendommen

Klassebilde av 5. (el/er 4.) klasse 1925
Overste rekke fra venstre:
Ola v Hoe!, Reidar Folkedahl, Jergen Jensen, Ottar Maim , Fredrik Ellefsen ,
Gunnar Martinsen, Marie Martinsen, Astri Augestad, Edith Nicoll, lcererinnen
(ukjent, vikar ?)
Midterste rekke:
Per Ervik, ??, Arne Eide, Eirik Maim, Kirkerud, Hans Arisholm, Carl August HeyPetersen, Knut Kobro, Anna Marie Hagemann, Gerd Sann er, ??, ??, Berit
Hansson .
Nederste rekke:
Bje rn Dy vik, Jan Heiberg Magnus, Sverre Martens, Bjarne Martinsen, Ester
Larsen, ??.
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Holmenkollen skole Ia i min tid pa
eiendommen i Lillevannsveien 2 vis a
vis stasjonen. G/ bnr . er 33 / 30 ,
bruksnavnet i fe lge matrikkelen for Aker
herred, trykt i 1904, er Holmen , det
samme som for garden s om
eiendommen er utskilt fra. Eier var i
1904 kaptein Ragnar Rosenqvist, men
det var hans svigerfar Ferdinand
Liihnenschloss som kjepte og bebygget
tomten. Han hadde hattefabrikk og forretning i Karl Johans gate 5, og derfor
ble stedet kalt "Hattegard".
Eiendommen strakte seg belt ned til
Setra vei og omfattet opprinnelig ogsa
omradet der Holmenkollen stasjon ligger
i dag. Men da banen ble forlenget, ble
denne delen ekspropriert i 1915 - 1916
og fikk bnr. 31. (Se kartet fig . 1.)
Slik jeg husker stedet, var det mot
Lillevannsveien omgitt av et heyt
brunmalt plankegj erde med en kje report
og en port for gaende. Terrenget hellet

sydover fra gjerdet mot en he y mur som
begrenset den store gardsplas sen mot
nord .
Bebyggelsen besto av tre bygninger
(fig . I) . Av disse husker jeg bare to, den
store hovedbygningen og en mindre
by gning vest for denne, be gge
brunmalte. I det store huset bodde tre
generasjoner: Fru Karen Liihnenschloss,
kalt "Olle", fru Maria Rosenqvist ,
hennes datter Kari (egentlig Karin) gift
med Kjeld Nergaard og deres tre bam
Kari , Oscar og Kjeld, Kari var eldst,
Kjeld yngst. Han niidde ikke skolepliktig
alder sa lenge jeg gikk pa skolen .

Skolen
Skolen holdt til i den mindre bygningen,
opprinnelig stall og kusk-/vaktmesterbolig. Den besto av en gang med to rom
pa venstre side, hvor vaktmesteren

Fig .
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bodde, en trapp f0rte sa opp til et stort
loftsrom, mens det pa gangens h0yre side
f0rte en d0r til et st0rre rom, som
opprinnelig var stall, og som ble
ombygget til undervisningsrom, og
innenfor dette var det et mindre rom
med d0r ut til det st0rste. Dette rommet
ble ogsa benyttet til undervisning, dog
uten at d0ren ble lukket..
I undervisningsrommet var det et
langbord med stoler rundt. 0verst var
plassen til var lrererinne og bak henne
pa veggen var tavlen. Jeg satt ved den
motsatte enden, og bak meg fantes et
ganske stort vindu som vendte mot syd.
Det mindre rommet hadde ogsa et vindu,
men nordvendt.

visningen. Kari N0rgaard hadde en god
og variert utdannelse, bl.a . var hun
edsvoren translat0r i fransk . Hun var hey
og vakker med m0rkt har, oppsatt i en
knute i nakken .
Da familien N0rgaard flyttet til
Stomen i Tyrifjorden i 1935, overtok fru
Asta Leisner undervisningen etter
skoleferien.
Hun
bodde
i
Lillevannsveien 34, umiddelbart
nedenfor Voksenlia stasjon.
I l0pet av min skoletid, 1931-36
underviste en dame, hvis navn jeg ikke
husker, i en kort periode, men det som
har festet seg i min hukommelse, er
hennes levendegj0relse av bibelhistorien
med farverike tegninger pa tavlen.

Lrererkrefter

Min tid
skole

Fru Kari N0rgaard var var lrererinne,
men fru Rosenqvist vikarierte nar hennes
datter ikke kunne foresta under-

pa Holmenkollen

Da jeg var 6 Yi ar gam mel i 1931,
unders0kte mine foreldre om jeg kunne

Fra v. Gunnar og Frederik Bugge, ? med Kjeld N(i)rgaard, Oscar og Kari
N(i)rgaard, ?, ?, Tore Bj(i)rnstad og Elisabeth Skjelsvik.
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ta begynne pa skolen. Fra folkeskolen
pa Slemdal fikk de avslag, men
Holmenkollen skole ga et positivt svar.
Dermed ble jeg sa heldig a fa ga pa en
liten skole, som viste seg a ha et meget
godt undervisningstilbud. Skolepenger
var til a begynne med kr 15,- pr maned,
sa steg de jevnt til kr 30,- det siste aret
jeg gikk pa skolen.
Antallet elever var begrenset av
langbordets st0rrelse, men maksimalt
kunne det dreie seg om 10-12 stykker.
A v mine skolekamerater husker jeg
best Kari og Oscar N0rgaard, Gunnar og
Frederik Bugge som bodde i Setra vei,
Holger Omejer, bosatt pa grakammen,
samt Bertram og Cecilia. Ettemavnet
deres er dessverre glemt, men de rna ha
sluttet f0r skolearets begynnelse i 1935.
Jeg har nemlig kladden til et brev som
jeg skrev til dem, datert "5-12-1935".
Fra mitt siste eller nestsiste ar pa
skolen var Torstein Halvorsen elev. Han
bodde i Brattbakken- na Asbrekka - hvor
mine forel.dre bodde og jeg fortsatt bor.
Dessverre har jeg ikke oppbevart
noen av mine timeplaner, men da det kun
var ett ordentlig klasserom, ble undervisningen som begynte 1. september,
mer eller mindre felles for de fern
trinnene som skolen omfattet. Hver
enkelt ble likevel fulgt godt opp. Vi
hadde ikke sang eller gyrnnastikk, men
vi fikk boltre oss pa den store gardsplassen i frikvarterene, sa mosjon
manglet det ikke pa. Ikke bare pikene,
men ogsa gutterie hadde handarbeide .
Dette gjaldt for de to f0rste arene for
guttenes vedkommende, sen ere hadde de
skj0nnskrift i disse timene.
I f0rste klasse skrev hver enkelt til a
begynne med pa en liten tavle med

tilh0rende griffe! og svamp, og
hjemmelekser hadde vi fra f0rste stund.
Vi lrerte som nevnt, skj0nnskrift, og
grunnlaget for opplreringen besto i a
skrive streker som hellet i ulike retninger. Senere fikk vi skriveb0ker, hvor
vi brukte blyant og senere penn og blekk.
Heldigvis har jeg oppbevart mine
karakterb0ker, og disse viser fagene som
vi hadde i arenes l0p. Av dem vii jeg
srerlig nevne grammatikk med
setningsanalyse, dette kom godt til nytte
da vi begynte i middelskolen hvor vi
hadde tysk fra 1. middel.
Geografi begynte vi med alt fra
annen klasse, historie fra tredje, og vi
kom gjennom ikke bare Norges- og
verdensgeografien, men ogsa Norgesog verdenshistorien to ganger innen vi
begynte i middelskolen etter fern ar i
folkeskolen. Vi lrerte byer, elver, 0yer,
halv0yer osv "pa rams". Disse var
dessuten oppskrevet i en notisbok
benevnt "Skjema". Vi tegnet kart pa
omriss og farvela dem. I fjerde klasse
hadde vi fransk, muntlig save! som
skriftlig. Til eksamensfesten skulle hver
og en av oss fremsi et dikt utenat pa
spraket. Uttalen var ikke alltid sa enkel,
selv husker jeg at jeg hadde et svare strev
med ordet "eponge" (svamp) innen jeg
fikk det til.
Da fru Leisner overtok undervisningen, ble det slutt pa fransken, sa jeg
fortsatte med spraket hos St. JosephsS0strene.
Historieundervisningen stimulerte
var fantasi. I et frikvarter utkjempet vi
slaget ved Waterloo. Holger var
Napoleon, jeg selv - fordi jeg hadde
engelsk mor - var Wellington og
Frederik var Blucher.
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Det rna ha v;ert frans ken kombinert
med histori en som inspirete oss til a
skape et eget rike, Mori-Mops med et
eget sprak. I brevet til Cecilia og Bertram
beskriver jeg to modeller av "Chateauet
i Morialand" som jeg laget i sne. Hol ger
var keiserinnen av Mori-Mops, selv bar
jeg tittelen S. DaM. Som kjennetegn pa
sin verd ighet gikk Hol ger med noen
mindre, hvite emaljerte boll er pa f0ttene
og en til svarende bolle pa hodet!
Vi ble tidlig oppl;ert ti l a sitte stille
med hendene pa ryggen og f0lge med.
Men var l;ererinne var ikke tilhenger av
noen rigoms skoletukt, det fikk jeg
merke. Et ar hadde mine foreldre en sort
schafer Leo i pen sjon. Han var til a
begynne med ikke trygg pa dem, men
fulgte meg hvor jeg gikk og sto, ogsa til
skolen. Han Ia utenfor og ventet, men sa
fikk han komrne inn og Ia under min stol
sa stille som en mus . Nar jeg sku lie opp
a skrive pa tavlen, fulgte han etter meg,
men han gikk pa en spesiell mate for at
han ikke skulle "brake" med kl0rene.
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Pa middelskolen pa Ris begynte jeg
i 1936, jeg tror at Holmenkollen skole
opph0rte kort tid etter. Imidlertid var fru
Leisner guvernante for Torstein
Halvorsen og hans s0ster en periode.

Holmenkollen pensjonat
som barn
Fra 1937-38 ble det i hovedbygningen
pa "Hattegard" drevet et pensonat for
bam hvis foreldre var borte fra hjemrnet
for kortere eller lengre perioder. Det var
den danskf0dte fru Gregersen og hennes
ugifte s0ster som bestyrte pensjonatet.
Fru Gregersen var etter sigende en streng
dame for de ca. 15 bama som det var
plass tiL Denne virksomheten fortsatte
under 2. Verdenskrig og frem til 1948
eller 1949.
Kilder: Kjeld N0rgaard Stomen, Oscar
N0rgaard Moss og forfatteren.
Min beste takk rettes til Steinar Karlsen,
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
som har skaffet til veie utsnitt av kartet
over Lillevannsveien 2.
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st0rre areal enn frk. Scheels hus gjorde.
Men villahavene i nord og syd er lagt
tiL
Mellom trehuset og murhuset vokste
et stort kastanjetre. Det markerte skillet
mellom «guttegarden» og «pikegarden».
En l<erer og en l<ererinne hadde
inspeksjon i hvert sitt omriide i frikvarterene. Den som ble knepet i a kaste
matpapiret sitt, matte plukke papir etter
alle andre syndere. Og mobbing ble det
vel mindre anledning til.
Hovedadkomsten til skolen var, den
gang som na, fra Frognerseterveien, men
det var bare en !regrind.
Vi hadde ogsa en snarsti til stasjonen.
Den var sleip i fuktig v;er. Slemdalsbekken rant dypt nede dals0kket der

AV SIGRID SoLBERG

Vi har hatt tre tidligere innlegg om
Slemdal skole, i nr. 4/92 og 1/93, begge
av meg, og i nr. 2/93 innsendt av Fr.
Zimmer sen . Aile var fra den tiden
skolen var privat og het Frk. Scheels
privatskole.
I var tid, rundt 1930, var skolen blitt
komrnunal og hadde fiitt navnet Slemdal
skole. Den var 5-arig med en pikeklasse
og en gutteklasse i hvert kull. De yngste
hadde sine klasserom i 1. etasje i frk .
Scheels gamle villa. Her var ogsa
l;ererv<erelset. I 2. etasje bod de
vaktmesteren. Han disponerte na
frukthagen. De 0verste klassene boldt til
i murbuset. Her var dessuten gymnastikksal og
rom for sl0yd
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begynnelsen av Gullerasveien senere ble
anlagt. F0rst rutsjet vi ned en brat! skrent,
sa Iurie vi oss langs en h0y , St0pt
forst0tningsmur som man enda kan se
toppen av, ned en mindre bakke, over
kloppen og opp pa den andre siden. Sa
var man pa stasjonsomriidet hvor
kioskdamen so lgte «kjrerlighetem og
hyggelige "ka ndidatkyss" for 5 0re!
Trikken gikk hvert kvarter, men de fleste
gikk hjem selv om veien var noksa lang.
Skolebestyreren het Winsvold. Vaktmesterens navn husker jeg ikke, menjeg
kan enda se ham for meg. De sa trette
og triste ut. Den lille datteren deres kan
ikke ha hatt det sa lett i det milj0et.
Det rna ha vrert flere lrerere enn jeg
kan hu ske . Fru Anker underviste de
yngste bama i det gamle trehuset. Fmken
Holte var var klasseforstander, og
guttenes het Eide. Vi trodde naturligvis
at disse to var et kjrerestepar(!) Det var
en eneste spesiallrerer. Fmken Berulfson
hadde pikene i religion og handarbeid i
et eget klasserom. Eide greide visst opp
med sl0yd og alt annet for guttene.
Skolekj0kken fantes ikke. Ei heller
dusj ell er avkledningsrom til gymnastikken. Vi skiftet i !rappen.
Undervisningen var visst bra etter
den tids malestokk. Ingen tenkte pa a
klage ove r manglende stimulans til
kreativitet f.eks. Stabilitet kan vrere et
stikkord. Det gj0r bam trygge.
Vi hadde fmken Holte i de fleste
fage ne. En god st0tte fra hennes solide
und erv isning rna Nordahl Rolfsens
lesebok ha vrert. Hun var stimulerende
med sin skj0nnskrift, sin tegneferdighet
og sin sprekhet i gymnastikktimene.
Religionstimene med fmken Berulfson var verre, men handarbeidstimene
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gledet vi oss til. Da slapp vi a bli h0rt,
og vi kunne smaprate. Det var ikke sa
farlig da om selve arbeidet var kjedelig.
Vi strikket og sydde bare lapper med
forskjel li ge teknikker: stoppelapp og
lappelapp og rynkelapp. Men hva jeg
lrerte da, har jeg stadig nytte av over
seksti ar senere. I 0verste klasse fikk vi
ende li g sy et brukbart plagg, et
nattlinnet. Selvsagt uten symaskin, men
med uendelig lange s0mmer med altersting. Program met var visstnok i statlig
regi. En komite hadde utarbeidet
modellene.
Fru Anker hadde vrert lrererinne pa
fmke n Scheels privatskole nesten fra
begynnelsen. Det var helt uvanlig den
gang at en fwken fortsatte sin
lrerergjerning som frue, og enda hadde
hun flere barn. Vi hadde stor respekt for
henne. Da hun sluttet, gikk vi i opptog
til hennes bolig i Haukebakken. Det var
om varen, all e hadde blomster med, og
vi sang for henne.
Frikvarterene utnyttet vi godt.
Lekene var sesong- og motebetonet, den
gang som na. Om vinteren var det
naturligvis aktiviteter som hadde med
sneen a gj0re. Nar varen kom, hoppet
pikene tau, kastet ball eller byttet glans i
putteb0kene.
Guttene kastet pa stikka og kappet
land. Og sa l0p vi stafett. Banen var fra
hushj0rnet til porten og tilbake. Noen
ganger l0p pikene mot guttene, og det
hendte at vi vant.
Sommerferien var uendelig lang. Det
f01tes befriende og herlig na r den
begynte, men sandelig var det ogsa
morsomt nar den var over, og vi startet
pa et nytt skolear. Man rykket en klasse
opp. Det var spennende a m0te vennene

igjen og h0re hva de hadde opplevd.
Gjen synet med trappegelenderet som
hadde knotter pa handlisten. Lukten av
grafitt og blekk, av penal og ransel og
av det spesielle vaskemidlet som bruktes
pa skolen!
Men h0sten ble langtekkelig. Den ble
riktignok avbrutt av en kort potetferie
selv om vi ikke hadde noen poteter a
grave opp. Ikke f0r i begynnelsen av
desember kom noe nytt inn :
juleforberedelser! Julesangene ble
inn0vd. Vi tegnet nisser, julenek og
dompapper, stjerner, jesusbarn og de
hellige tre konger. Guttenes prestasjoner
i sl0yden ble brukbare julegaver til
foreldrene . Pikenes handarbeidslapper
egnet seg darlig.
Siste skoledag f0r jul fikk vi synge
og !eke "Pa Iaven sitter nissen med sin
julegmt" i gymnastikktimen. Fmken var
nisse, og vi var rottene som hun skulle
ta. Vi f0k omkring i ribbeveggen, pa
bommen, i tauene og pa de lange, lave
krakkene. Den som tro pa gulvet eller
ble innhentet av nissen, var ute av
dansen.
Pa nyaret var det skitur for 0verste
klasse . Det var ulidelig kjedelig.
Fremm0te pa skolen, selv for de som
bodde i h0yden . Gasegang pa fortauet
opp Frognerseterveien . Dernest
Bomveien til Tryvannsstua hvor vi spiste
nisten. Tilbake samme vei. Det var jo
!itt morsommere for det var noen
nedoverbakker. Men vi var vant til
l0yper!
F0r paske tegnet vi kyllinger og egg,
blaveis og sol. Nesten ingen reiste pa
pasketur. Ferien hadde vi hjemme og
frydet oss over aile vartegn i haven.
17. mai ble forberedt med

marsj0velse i skolegarden. Svingene var
vanskelig nar vi var minst 5 i bredden.
Nar dagen kom, var kunsten glemt. Jeg
kan ikke huske at vi hadde skolekorps
eller fane . Toget gikk til Riis kirke hvor
det var gudstjeneste, og sa til
Hemingbanen
hvor
det
var
premiekonkurranser, sekke10p og
potetl0p bl.a., men ogsa vanlig hurtigl0p.
Avslutningen pa skolearet ble det
gjort me get ut av. Foreldrene var invitert
til en sammenkomst i klassen dagen f0r
selve eksamensfesten. Bare m0drene
m0tte . Fmken fortalte om skolearets
gang. Hun satt ved kateteret som var
pyntet med blomster fra hver elev. Aile
sku lie bidra med sang eller dikt. De fleste
gruet seg til a opptre sann. De beste
tegningene vare var hengt opp pa
veggen, og handarbeidene var lagt ut pa
et bord til beskuelse.
Til slutt ble karakterb0kene delt ut.
De Ire f0rste arene ble bare flid, orden
og oppf0rsel honorert. Fra fjerde klasse
kom aile fagene med. Da fikk vi
tallkarakterer fra 1 til 6 med 1 som beste
karakter.
Den store eksamensfesten for hele
skolen ble holdt i gymnastikksalen neste
dag. Den var tradisjonelt pyntet med
flagg og bjerkel0v som luktet herlig!
Overlrereren holdt tale. To elever fra
hver klasse var tatt ut til a synge en sang
eller fremsi et dikt. Og sa ble
nasjonalsangen sunget av aile.
Pa 100-arsdagen for Bj0rnsons
f0dsel, 12.des. 1932, var ogsa hele
skolen samlet i gymnastikksalen. Sanger
og dikt av Bj0rnson ble fremf0rt.

23

SLEMDAL SKOLE 1934-1941
AV ANNE-WENCHE ORE

Gutteklassen som begynte

pa Slemdal skole i 1927.

0verstfra venstre:
? A as, Jan Mathiesen , Olaf Unger, Hans Bernhard Nilsen
Allan Jebsen, Rolf Johansen, ? Amundsen, Carl Fredrik Besangt.
I midten:
Odd Carlsen, Johan Hindmm , Stephen Platou, Gerhard Knopp,
Harald Lange, BjfJ rn Lange, Egil Mflrck, Jan Solberg.
Nederst.
Arne Haug Smith, ? , Henrik Berg, Pal Magnus, Hans Herteberg
Per Granquist, Norman Tofidal, Nils Muller, JVJrgen Engh, Kjell Hagen

Slemdal skole besto i 1934 av et gult
trehus mot Frognerseterveien og en
murbygning mot Holmenkollbanen.
Murbygningen Jigger der fremdeles. I
trebygningen var det klasserom i to
etasjer, mens murbygningen inneholt
gymnastikksal med omkledningsvrerelse
i kjelleren uten dusjmuligheter,
handarbeidsvrerelse, 3 klasserom og
sleydsal pa Joftet. Skolen var fem-arig
med to klasser pa hvert arstrinn, rene
gutte- og pikeklasser.
Skolegarden var delt med en gutteog en pikegard, lrereme patruljerte Jangs
midtstreken som gikk fra inngangsderen
i trebygninen til inngangsderen i
murbygningen. Det var strengt forbudt
a forville seg inn i skolegarden for
motsatt kjenn i frikvarterene .
Det var bygget opp en mur med
gjerde mot trikken, elever som kom fra
stasjonen, gikk en sti langs muren og
inn en liten port i gjerdet gjennom
guttegarden. Det var ogsa en inn gang fra

Pikeklassen som begynte

Frognerseterveien som ferte gjennom
pikegarden.Ut mot Frognerseterveien
var det en liten frukthave. I de tre ferste
klassene holdt vi til i trebygningen i de
fleste timene.
Skoletannlegen holdt til bak Ulleval
kino .Det var Iangt a ga for elever i
"smaskolen".

Undervisningen
Det var lrererinnen som hadde
undervisningen i "smaskolen", guttene
fikk lrerer fra 4.klasse. Min klasse var
sa heldig at vi hadde samme klasseforstander i aile arene pa Slemdal Gunvor Holte.Hun star for meg som en
gudbenadet pedagog som var interessert
i historie, geografi og ikke minst i
grammatikk. Som kjevhendt i en tid
hvor man bare kunne bruke "pene
handen", fikkjeg lite ut av hennes undervisning i tegning og i gymnastikk. Av
samme grunn greidde aldri var handarbeidslrerer a Jrere meg a strikke.

pa Slemdal skole i 1929:

0verstfra venstre:
Lilly Johansen, Guldborg Kristiansen, Sigrid Johansen, Lita Nilsen,
Ellen Stmmmen, Eva Borgen, SynnVJve Solem, Nanna Edin, Margit Rinder,
I midten:
Else Johnsen, Anne Hals Olsen, Gunvor Johansen, Ragni Schjeldmp,
Elen Whist, Vera Strand, Gloria Rebolledo, Inger Berg,
Nederst:
Ida Knutzon, Anne 0degard, Vibeke Lous, Anne Marie TVJnnesen,
Kari Rasmussen, Sigrid Solberg, Margrethe Bugge, Siri Brun,
Kirsti Freng, Kate Smestad.
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Det kom tre omveltninger
i var skoletid
I 1935 kom ny lov om heyere skole.En
tre-arig realskole skulle avlese middelskolen, og gymnaset skulle bli fem-arig.
Dette medferte at Slemdal skole matte
bygges ut til en syv-arig folkeskole .
Ferste sjetteklasse kom i gang hesten
1939. Trebygningen ble revet, og i 193940 ble en md mursteinsbygning oppfert.
I 1938 ble en ny rettskriving innfert.
I var region ble det valgt radikale former
,slik at vi i fjerde klasse "solgte sild"
mens vi i femte klasse "solte sill". Det
var ikke lett a vrere 10 ar i 1938.
Pa grunn av den nye skoleloven med
utvidelse til syv-arig folkeskole og
dermed ombygging av skolen ble det
plassmangel. Slemdal skole matte leie
klasserom pa Ris skole for tre klasser.
For meg ble dette en reise tilbake til
kjente omgivelser. Klasserommene var
i den gamle rektorleiligheten i tredje
etasje i estfleyen hvor mine besteforeldre hadde bodd i II ar. Min klasse
holdt til i rektors sovevrerelse og bad,
min pult var omtrent der badekaret
hadde statt. Gutteklassen var i dagligstuen, og femte klasse piker i min mors
og sestres sovevrerelse. Vi hadde handarbeide i spisestuen og sang i mine
onklers vrerelse.
I tillegg til vare "gamle lrerere" fra
Slemdal fikk vi to Rislrerere, fmken
Haanes i gymnastikk og Emil Nielsen i
sang.
Skolekjekkenundervisningen foregikk pa Vinderen skole. Veien dit gikk
over Vinderen stasjon forbi "Konten"
med fristende tilbud av kakesmuler, en
kjempepose for I 0 ere.
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Varen 1940 ble skolegangen noe
uregelmessig. Vinderen skole ble noksa
tidlig tatt av tyskeme, savidt jeg husker
i en skolekjekkentime.
Hesten 1940 flyttet vi opp til Slemdal
til den nye mursteinsbygningen i nye
store luftige klasserom med bord
istedenfor pulter. Skolegarden ble felles
for piker og gutter.
Etter syv ar pa Slemdal begynte jeg
ikke paRis, men pa Katedralskolen blant
annet fordi min bror gikk der pa
latinlinjen. Metet med byungdom ble litt
av et kultursjokk for en pike fra everst i
"asen". Mangt var annerledes, men dette
tilherer ikkeVinderen bydel og er som
Kipling sier, en annen historie.

Lcerinne Gunvor Holte, lcerer pii
Slemdal skole i over 30 iir.

MINNER FRA RIIS GYMNAS
AV SIGRID SoLBERG, Rus-Russ
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Riis gymnas sto ferdig i 1922, bygd etter
tegninger av arkitekt Kristian Biong.
Biong tegnet ogsa Kongsseteren pa
Holmenkollen, Grefsen skole, Psykiatrisk klinikk pa Blindem og sin egenog
brorens villa pa Vinderen - for a nevne
noen av arbeidene hans i bydelen.
Riis skole var fmst bare tenkt som
middelskole, men allerede i 1923 ble det
bestemt at bygningen ogsa skulle romme
et gymnasium. Bestyrerstillingen ble da
et rektorat. Skolebestyrer T. Rogstad ble
rektor. Han satt i stillingen til 1935 da
Hans Andersen overtok.
Nettopp det aret begynte jeg pa Riis.
Elevene kom vesentlig fra skolene
Vinderen, Slemdal ogden private skolen
Roll og Ihlen. Bak oss hadde vi fern ars
folkeskole, foran oss fire ars middelskole og eventuelt tre ars gymnasium.
Ordningen ellers i byen var syv ars
folkeskole og tre ars middelskole. Slik
sparte vi et ar.
Vi fra Slemdal hadde ikke gatt i
blandingsklasse fer og hadde heller ikke
hatt lrerere av det annet kjenn.
Forventningene var enorme. Litt
fordi vi skulle inn i en modeme skolebygning. (Pa Slemdal var det fremdeles
utedo.) Mest fordi vi skulle fii gutter i
klassen og lrere fremmede sprak.
Bade gutter og piker ble noksa ville.
Vi hadde beker med hemmelige tegn for
hva vi syntes om guttene. Bekene matte
vi ta med ut i frikvarteret, for de kunne
ikke etterlates trygt i klasserommet. Det

ble en villjakt, vi foran og guttene etter.
Jeg kan ikke huske om de erobret noen
av bekene. Guttene var grusomme: de
stakk oss bak med knappenaler nar vi
gikk opp trappen etter frikvarteret. Og
de kastet knallharde sneballer etter oss
pa skoleveien. "Kjrerlighet begynner
med kast," ertet vi. Dette roet seg selvfelgelig etterhvert.
Tilbake til skolebygningen. Beliggenhetem var herlig. Stort friareal
foran, utsikt til Nesodden. Vinduene kan
jeg spesielt huske. De var store, smarutete, sidehengslede og uten midtpost.
Nar de ble slatt opp pa milde godvrersdager, var det som a fii hele naturen inn.
Man kunne dmmme seg bort.
Middelskolen med sine fire parallellklasser holdt til i midtblokkens ferste
etasje. Gymnasiet med latin-, real- og
engelsklinje, hadde egen inngang til
estfleyen.
Gymnastikksalen dannet vestfleyen.
Det var bare en gymnastikksal. Den var
naturligvis forbeholdt guttene. Vi matte
ga tillant lokale pa Vinderen skole. Da
Riis skole ble utvidet med ny og mer
modeme gymnastikksal, fikk guttene
den og vi den gamle. Men det ble bygget
dusj og garderober til begge parter i
kjelleren. I etasjen over den nye
gymnastikksalen ble det et fint
handarbeidsrom mot syd, kjemirom og
ny sleydsal.
Vaktmesteren bodde i en kvistetasje
over den gamle gymnastikksalen. Ved
middelskoleinngangen hadde han et lite
utsalg for skrivesaker og wienerbmd. De
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var fristende! Noen av oss gledet oss til
eksamen for da kom wienerbredene
rundt i klasserommene.
Mellom midtblokken og estfleyen
var rektors kontor og lrerervrerelset i
l .etasje. Der var det stint av reyk i
frikvarterene. Over her hadde vi
hiindarbeidssal til ii begynne med.
Tegne- og sleydrom Iii opprinnelig mot
nord i midtblokken. Ellers var alle
klasserom syd eller estvendt.
Elevene fra de forskjellige folkeskolene ble fordelt i de fire parallellklassene. Noen kom ikke i klasse med
sine tidligere venner. Det ble en del
misneye med det. Foreldre klaget og
noen ganger ferte det frem . Men
egentlig tror jeg vi hadde godt av ii bli
mikset.
Pii den tiden hadde Riis skole en
fantastisk lrererstab. Jeg kan slett ikke
huske alle, men en del eldre lrererinner
og mest unge lrerere.
Fmken Schiett-Larsen var fremfor
alt tysklrerer. Da tyskeme okkuperte
skolen i 1940, overtok hun kommandoen
pii skolens vegne. Hun kunne det
spriiket, og hun var like rett i ryggen og
autoritrer som en tysk general.
Fmken Sreteren var hiindarbeidslrererinne. De timene var alltid hyggelige. Da kunne vi prate og vi slapp ii
"bli hert". Viir klasseforstander i
middelskolen het Vaag og var nordfra.
Han var malplassert i dette freidige
miljeet. Tynn, blek og alvorlig, og han
dede noksii snart. Jeg er redd vi bidro til
ii ta livet av han.
Etterhiinden fikk vi unge lrerere som
var helt enestiiende.
Edvard Stang rna nevnes ferst. Alle
elsket han. Til ii begynne med greide han
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ikke ii holde disiplin. Men han bare
fortsatte ii snakke selv om vi briikte.
Etterhiinden ble vi lydhere. Han foretrakk ii holde foredrag fremfor ii holde
pii med den kjedsommelige " heringen".
AlfRefsum var realist og militrer. Vi
hadde ham i matematikk og kjemi i
gymnasiet. Han stilte seg opp i giv akt
ved tavlen og sa: "Vel, sa starrrter vi".
Sa ble offeret kalt opp for ii lese
ligningen. Refsum var real. Alle likte
ham. Og pii russefesten hos meg (alle
russefester var private i 1941 ), viste han
seg som en danseleve og svingte seg flott
med de peneste russepikene. Han deltok
i krigen i 1940 (se nr. 3/95).
Magnus Jensen var serlending som
Refsum. Han var klasseforstander for
oss, en klasse pii ca. 20 realister og resten
latinere. Vi hadde viire spesialfag hver
for oss. En fordel fordi vi da var mindre
grupper. Men Jensen underviste oss a11e
i norsk og historie. Han var !itt langsom.
Ikke a11e forsto ham . Men vi var noen
som erfarte at niir han snakket, kom det
noe verdifu1lt. Etter krigen viste det seg
at Jensen var forfatter av lreremes paroler
under krigen, mot nazifisering av skolen.
Han ble ogsii medlem av Hjemmefrontens Sentra11edelse. Hatten av for
ham!
De tre sistnevnte inviterte jeg til min
russefest. Dessuten fmken Holte som var
pikenes klasseforstander pii Slemdal. Jeg
tror a11e satte pris pii det.
Stang, Refsum og Jensen ble senere
rektorer pii andre gymnas. Egentlig !itt
synd, for sa gode pedagoger burde bruke
a11 sin tid til undervisning. Det samme
gjaldt Andersen som ble rektor pii Riis.
Jeg hadde ham ikke i matematikk selv,
men jeg har hert at niir han kom inn i

klasserommet, leste aile matematiske
problemer seg.
Lektor Schou var et kapittel for seg.
Latiner pii sin hals. Liten temperamentsfull og gammel da vi var gymnasiaster.
Han underviste realister i fransk. Hap lest
foretagende . Negative elever taklet han
diirlig.
Men latinerne, de felte seg som
"Guds utvalgte", for de var de siste
latinere pii Riis, sa lang!. Og det ble vel
hans siste latinelever.
Som realist hadde jeg likevel stor
sans for ham . Det skyldtes nok
piivirkning fra mine latinske venner, min
interesse for fransk og hans sans for
humor. Han var !itt av en skuespiller.

Lektor Hanson var viir lrerer i fysikk.
Han var mye syk. Hanson av a lie ble tatt
ut til den slitsomme lrererdeportasjonen
til Finmark. Der gjorde han det stort: han
ble "mestertyv", antakelig med fare for
sitt liv.
Vaktmesteren pii Riis, Hvor ble det
av ham da tyskeme okkuperte skolen?
Mistet han bade bolig og jobb? Han var
snild.
A It i alt: gode minner fra Riis skole.
Selv om vi i gymnasietiden ble henvist
til Ullem skole. Der var det nazirektor.
Pii Riis var det ingen nazister verken
blant elevene eller lrereme. Jeg beundrer
lrereme viire som taklet den situasjonen.
De beskyttet oss. Det skjente vi senere.
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TREKK FRA REALSKOLE OG
GYMNAS 1944 - 1950
SAMLET AV KAlA BEcK 0srBERG

" Kjrere elever! Krigen er slutt. Dere kan
fii ga hjem ."

Pa Blindern

Pa Ris etter freden

Min eldre saster begynte i den heyere
skole i auditoriene pa Blindern som
fysikk- og kjemistudentene skulle ha
fyllt. Dit matte hun ha to trikker. Det
matte ogsa Grete som husker dette som
en ekstra opplevelse, bl.a. fordi hun holdt
kontakt med elever fra Berg og Ullern
gjennom lapper som de Ia igjen til
hverandre.
Ris var blitt huslas igjen i 1944
.Universitetet var blitt stengt pa slutten
av 1943 , sa lokalene pa Blindern sto
ledige. Ris, Berg og Ullern tok lokalene
til skole fra kl. 800 til 2000 (se nr. 4/
95).
Anne-Lisa kom fra Roll & Ihlen, og
husker det som en voldsom overgang fra
den private folkeskolens lille trehus til
det kjempestore auditoriet pa Blindern
hvor man satt i en klump nederst foran
kateteret. Nar de hadde kveldsskift om
vinteren, brukte de lommelykter, og
Tartebergjordet ned mot Majorstuen ble
fullt av sma lysende prikker da elevene
dro hj em etter kl. 20. Morgenen etter at
krigens slutt var blitt kjent, 8.mai 1945 ,
var det nok en del foreldre som var
urolige for a sende sine unge avgarde.
Men Anne-Lisa fikk kranglet seg til a
mate pa skolen om morgenen . Der var
samlingsmate i biblioteket i 3.etasje av
Fysikk-kjemi-bygningen. Hun husker
rektor Andersens tale som meget kart :

Mitt eget arskull fra Slemdal skole kunne
begynne i I . realskoleklasse pa selve Ris
skole hasten 1945. Der mette vi barn fra
Vinderen og andre steder, f.eks . Viften
fra Roll & Ihlen. Hun husker at vi matte
dele skoledagen med Berg-elevene, for
Berg skole fungerte som sykehus enda
et ars tid etter freden . Na kunne man i
hvert fall bruke lyskastere for
ettermiddagsskiftet om vinteren.
Vi betalte skolepenger til vaktmesteren, og sasken fikk rabatt. Skrivebeker og slikt kjepte vi ogsa hos vaktmesteren, dessuten melk og av og til noe
enda viktigere: wienerbmd . Disse var
ogsa duftende heydepunkter ved
eksamen, baret inn pa store brett kl. 12.
Men lrererne var og blir viktigst i skolen
. Med bunnsolid fagutdannelse, men
mindre bundet av mensterplaner og
direktiver enn i dag, fremstar de i vart
minne som interessante og ganske
srerpregede, mil de eller myndige, fjerne
eller menn eskelige . Her vii vi , litt
tilfeldig ' ta noen frem fra var hukommelse.
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Ro og orden
Parade var et probat middel , srerlig nar
vi kom for sent. Ytterda rene ble stengt,
og der mette vi var strenge inspekte r

eller vaktmester, barsk for anledningen.
For noen var dette en skrekkelig
opplevelse, for vi matte Ia oss skrive opp
og ubannharlig mate opp en skoletime
tidligere neste dag . Jeg kan ikke akkurat
bevitne at dette helbredet oss forsentkommere, i hvert fall ikke pa kart sikt.
Men denne morgenkustusen rna ha
bidratt vesentlig til a sikre arbeidsro fra
begynnelsen av farste skoletime.

I realskolen
Vi husker en lrererinne som underviste i
sprak og geografi og sti lte i glinsende
skoleforkle. Hun patalte darlig lekselesing med myndig misneye og tillot seg
a fremheve enkeltelever som forbilder.
Anne-Lisa undres om det var hun som
stoppet sine "svin" en gang de var for
raske til a forberede utmarsjen med a
forkynne: "Jeg har flere perter a kaste!"
Sven husker hvordan den mest
levende blant realistene plasserte en 4takts motor pa kateteret, sveivet i vei og
fikk aile til a delta, svare og skjenne,
iallfall noe.
Sangundervisning foregikk langt
borte i en sidefley, og guttene var start
sett fritatt pa grunn av stemmeskifte.
Men Viffen lot bare vrere a mate opp
farste gang, kom ikke med pa listen og
viste seg derfor ikke senere heller. Hun
gikk ned pa "Konten" og spiste
kakesmuler med guttene. Berit husker at
vi avde inn Csardasfyrstinnen, men
matte stryke bortimot halvparten av
teksten fordi den ikke passet seg.
Gymnastikk hadde vi med en
velutdannet faglrerer mot slutten av min
fartstid. Hun stilte alltid i skikkelig
gymdrakt og krevde tilsvarende av oss.

Dog tillot hun at en av de hypersmarte
pikene i klassen over sto i mal med
kjempetjukke korksalesko, hu sker
Astrid. Det rna ha vrert i 5. gym. , for
handball var "farlig" for de Iavere
klassene, husker Berit. Sa da spi lte vi
kurvball pa skolegardsplassen. Det var
gey det ogsa . Vi lap 60-meter pa
Ringveien utenfor skolen, og lengde og
hayde hoppet vi visst pa en slette ved
siden av skolegarden.
Selv om idrettsplassen farst ble tatt i
bruk i 1950, var det idrettsstevne hver
hest, og om varen ble det bl.a. delt ut
spesialbestilte, handmalte keramikkpremier. Gymlrereren gikk med iver inn
for sitt fag. " Di rna kjrele for kula,
gutter," sa han. Og han var aktiv i a fii
arrangert bade orienteringslap, ballcup,
og diverse skirenn, f.eks. slalamrenn i
Damekleiva. Stein Eriksen og mange
flere var aktive forbilder mens vi gikk i
realskolen.

I gymnaset
Ved overgang til gymnaset opplevde vi
en megetsigende markering. Var
kvinnelige inspekter gikk over til a til tale
oss med heflighetsformen "De". Dette
var med pa a gi oss selvfelelse og ansvar.
Vi var etter hvert valgbare til styret i
elevradet, et rad som var noksa nytt ved
skolen og besto av klassenes tillitsmenn.
Dette rad hadde srerlig den rere a bidra
til a holde ro og orden. Hvis jeg som
tillitsmann ikke fungerte slik, ogsa i
timene, fikk jeg mitt pass paskrevet av
enkelte lrerere.
Fra reallinjen husker Sven at han
skulle holde foredrag om varmluftballongens historie. Han ville pmvekjere
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sin demonstrasjon pa forhand , og det
foregikk i skolegarden. Han tente pa
under,og ballongen steg til vrers. Men
sa lesnet den brennende bomullsdotten
ved wirefestet og datt ned pa taket av
tyskerbrakka ved skolegarden. Da var
var kraftfulle lille inspekter pa plass, og
den gode Sven matte til parade uten
videre dikkedarer.
Sven husker ogsa en gang en av de
sevnigere lrereme sto ved kateteret og
eksaminerte. En av fiendene hans
bakerst i klassen og foldet ut en
pennekniv. Plutselig suste den forbi
lrererens hode mot tavlen sa det smalt.
Jens, som var fremme til bering, plukket
den den opp. "Hva er det?" spurte
lrereren. "Ingenting", svarte Jens.
Pa engelsklinjen hadde vi inspektr;Jren i hovedfaget. Hun var sa effektiv
at hun satte i gang tim en allerede pa vei
inn deren, med ytterteyet pi\. Og hvis
det nrermet seg utringing fer hun hadde
!att hert gjennom litteraturhistorien, ga
hun Iynsnart ordet til en hun regnet med
det rant greit fra. Sa vi ble vant til at
minst en av oss burde se til a Ia lrert den
leksa senest i foregaende frikvarter.
Anne-Lisa husker at elever ble bedt hjem
til inspekteren i siste gymnasklasse. Der
bed hun bl.a. pa et erlite glass liker, en
tydelig tillitserklrering.
I biologi hadde vi en lektor fra NordNorge. Hun holdt fresen i oss med
direkte tale og usminket stil. I
utgangspunktet var hun tydelig skeptisk
til overklassefolket pa Ris. Piker som
mette opp i moteklrer og flotte smykker,
ble menstret fra topp til ta, husker Astrid.
Men det hendte hun pyntet seg i ny bluse
og utasket var mening, husker AnneLisa. Vi syntes hun var t0ff, ikke smart.
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Forplantningslrere og
utviklingslrere
Astrid husker at lrererinnen tegnet
menneskets kj0nnsorganer skikkelig pa
tavlen. Og en annen husker hvordan hun
h0rte oss: "Og hvor mange h0l har du,
Pedersen?" Men P. ble sprutmd . Et
apropos: 13-14 ar tidligere var Norges
Gymnasiastforbund blitt stiftet, og et av
de f0rste sp0rsmal som ble diskutert der,
var elevenes enske om saklig
seksualundervisning i skolen. Mens vi
gjennomgikk utviklingslreren pa skolen,
ble jeg foret med motforestillinger av
min far, kristen jurist som teste en fersk
bok av teologen Valen-Senstad, til
forsvar for Bibelens skapelsesberetning.
Biologilrereren utfordret til diskusjon,
men mitt lille forsvarsprosjekt tapte nok.
Det var et feilspor a Iegge vitenskapelige
mal pa et trosdokument. Men i ettertid
ser jeg det som en del av kristentroens
utviklingshistorie i Norge og klandrer
ikke min far. Lrererinnen ogjeg beholdt
respekten for hverandre, og <ere vrere
fagbiologen for det.

Flere glimt fra
lrerergalleriet
Astrid mener a vite at en av
lektordamene var forlovet i 13 ar.
Denslags rna ha sivet ut bade utenfor og
i timene, og var vel, dengang som na,
mer verdt a dvele ved for unge
mennesker enn den industrielle
revolusjon i England.
Vi piker n0t selvf0lgelig de flotte
mannlige lektorene. Det hendte de var
ertne og tok igjen overfor de yndige,

dovne, husker Astrid: "Du har skrevet
en veldig god stil, Amalie! Jeg har hert
den fer". Den samme lrerer i min yngre
brors tid, sa til to gutter, den ene stille,
pliktoppfyllende, den andre nysgjerrig
og vilter: "Dere to til sammen kunne
jamen blitt en god elev!"

Et memento om
funksjonshemming
Her er noe som illustrerer at
humanismen har gjort visse fremskritt.
Anne-Lisa ble angrepet av polyomylitt
da hun skulle begynne i 3.kl. pa Ris.
Sykehusopphold og rekonvalesens tok
dmyt to ar borte fra skolen. Da ville hun
pa skolen igjen skj0nt foreldrene mente
hun var for svak . Videre matte hun
krangle med rektor for a fa begynne
direkte i 4.kl. for ikke a tape mer enn ett
ar. Han var meget betenkt over at hun
ikke hadde toppkarakterer i sma og store
fag fra tidligere. Men til slutt seiret hun
og kom i "var" klasse, et svrert
stimulerende innslag. I 5. klasse hadde
vi vart hovedrom i 3.etasje. Anne-Lisa
var svekket i aile muskier, men
"funksjonshemmede" fantes jo ikke.
Hun matte ga til rektor og be om den
gunst a fa bli igjen i 3. etasje i
frikvarterene; vi hadde et slags bibliotek
der. Det ble innvilget. Litt senere fattet
hun mot til a be om nade nummer to:
Kunne hun !a ha en venninne hos seg?
Ogsa innvilget. Sa en dag kom rektor
forbi der oppe og h0rte latter fra
venninnen. Han kom inn og meddelte
etter hva Anne-Lisa husker: "Dere har
ikke !att lov a sitte her for a more dere."
Og venninnen ble sendt ned. Men Anne-

Lisa slo seg gjennom og tok artium med
oss i 1950.

Russetiden
Den var fin. Torvald Stoltenberg var
president. Vi var ganske "snille" vi som
russeruset ut det aret, if0lge en av
sangene vare. Det
var enna
"klesmerker" og bensinrasjonering.
Nesten ingen hadde mer enn en
russekjole, og russebilen matte fa
dispensasjon for a kjere. Her er et par
bilder Kitten hadde, fra en sevnig, men
dansende morgen i skolegarden.
Orkesteret var med.

Gymnasiesamfunnet
RIGYSA
Det var blitt stiftet i 1922. I var tid,
etterkrigsarene, var det stor interesse for
samfunnet, ikke minst fordi man fikk
rektor til a Ia elevene ha dans etter
m0tene. Den gamle bestemmelsen om
dansem0te en gang i maneden hadde
vrert en kilde til stadig diskusjon mellom
de forskjellige formenn og rektor.
Temaet "fri kjrerlighet" ble behandlet
av en ung kvinnelig psykolog. "All
kjrerlighet er i grunnen egoisme" var en
av pastandene Anne-Ki husker derfra. I
den etterfelgende debatt gikk Sven opp
pa talerstolen, husker han, talte damen
midt imot og avsluttet om trent slik: "Jeg
har en mistanke om at de som har store
problemer selv, studerer psykologi."
Et annet tema vi hadde oppe var
"Sproget" med Amulf 0verland. Jeg
husker han avsluttet med f0lgende appell
om spraket: "Smi det sterkt, slip det
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skarpt, puss det blankt."
Statsminister Einar Gerhardsen holdt
et foredrag i 1947 der han tok iipenlyst
avstand fra kommunismen. Noen
joumalister kom bort til Anne-Lisa og
Brit og sa "dette er Norgeshistorie,
jenter!" Anne-Lisa husker at
norsklrereren viir tok med Gerhardsen
rundt etter foredraget, og viste han f.eks .
klasserommet viirt. Den f0lgende dag
beskuet vi andektig den pulten han
hadde sittet pii.
Realskolen hadde et eget samfunn
som het Risengrynet. Elevene arrangerte
ogsii stilige juleball med rektor og
enkelte innbudte lrerere. Det var taler for
damene (ikke herrene) og takk-formaten . Vi hadde lange kjoler og gikk
polonaise. Sven, Oluf, Sigvald eller

andre gutter passet pii at det tekniske
fungerte . Men vi hadde eget orkester av
elever. Kl. tolv om natten var det
ordensutdeling. "Stormesteren av Riset,
kledd i sort kappe og med ansiktet helt
tildekket, skrider langsomt fram i skjreret
av stearinlysene, fulgt av sine svenner,
og dekorerer folk som har gjort seg
fortjent til det." (Jubileumsskriftet, s.58)
.Jeg var selv slik svenn en gang og mener
ii huske ridderslagene fait med disse ord:
"Vrer tapper, tro og sterk. Slii fra deg!"
Riset var ogsii navnet pii skoleavisen
som ble lest opp av en protokoll pii
m0tene i RIGYSA. Ris skole har hatt og
har mottoet "Semper excelsior" pii sin
fane. Vi avsluttet skolen i 1950 for ii gii
inn under nye faner i livet. "Alltid
h0yere".

GAMLEBYEN KIRKE 200 AR
av Gamlebyen Historielag
VED FINN HoLDEN

Gamlebyen Historielag er byens yngste
og imponerer stort med sin f0rste iirbok
f0r historielaget er stiftet. Denne
anmeldelsen er ogsii skrevet f0r
stiftelsesm0tet 23. oktober.
Aile artiklene er skrevet av fagfolk,
hovedsakelig unge historikere. Dette
preger boka pii godt og vondt. Flere av
artiklene virker skrevet av forskere for
forskere, ofte tunge og detaljrike .
Samtidig er det ogsii «klassisk»
lokalhistorie. «Gamlebyen som
middelaldersentrum i et mod erne Oslo»
av permittert riksantikvar 0ivind Lunde
viser denne dualismen. Han skriver en
spennende
gjennomgang
av
Gamlebyens historie fra rundt 1000, men
inn i artikkelen har han en fin skildring

av sin bamdom i Gamlebyen. Men, han
har en detaljert beskrivelse av den f0rste
administrasjonsbyen Oslo pii 11 00-tallet
- uten kart!! Og kartene fins.
Jeg likte godt «Tog, mennesker og
milj0 i Gamle Oslo», en artikkel sentrert
rundt tre generasjoner lokomotivf0rere,
Norges f0rste og etterf0lgere: William
Graham, s0nnen William John og
s0nnens0nnen Rolf Wilhelm, og
jernbanefolkenes integrasjon
Gamlebyen-milj0et.
Best likte jeg Gerd Mordts artikkel
«Oslo - en forstad til Christiania», et
tidsbilde omkring iir 1800, i stor grad pii
folketellingen av 1801. En fin historisksosiologisk studie.
Arboka har et behagelig utseende pii
glanset papir og opplysninger om
forfatteme bak. For en pangstart!
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Riis gymnas
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Historielaget har til formal a vekke interesse og skape forstaelse for var
bydels historie. Det er viktig a ta vare pa gamle minner i vart nrermilje
som en kulturarv vi ensker a gi videre.
Laget arrangerer medlemsmeter og gir ut et medlemsblad som
kommer ut fire ganger i aret. Laget ensker a arbeide aktivt for a verne
og merke fomminner og aile slags kulturminner i var bydel.
Vi vii gjeme na flest mulig av bydelens beboere og ensker at de
stetter laget med medlemskap eller deltar i var virksomhet. Er du
interessert i vart arbeid, kan du ta kontakt med Per Henrik Bache, tlf.
22 14 39 21.

HAR DU NOEN GAMLE
BILDER FRA GAUSTADOMRADET ???
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Moderne skate (fra Orvin)
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Hvis du finner noen i dine skuffer, vil gjeme komiteen for den gamle
smia pa Gaustad lane bildet ditt. Vi skal til neste ar pmve a lage en
fotoutstilling i smia.
Dette er et samarbeide mellom Gaustad sykehus og Vinderen Historielag.
Skriv til VH

