KULTURMINNEDAGEN
Søndag 11. september kl. 1300
på Slemdal skole, samlingssalen
Arve Nordsveen og Lars Thue
redegjør for
Slemdal og Vettakollen i
norsk telehistorie med besøk på
Slemdal telefonsentral

Velkommen til Kulturminnedagen
Finn Holden
leder

Husmannsplassen Sadelmakerbråten under Grimelund kan symbolisere arbeidet
med slegge. Den lå der Slemdal telefonsentral senere ble bygd.
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HOLMENKOLLEN HANDELSHUS
GJENNOM 75 ÅR
av

Anne-Wenche Ore

Holmenkollbanen ble åpnet til Holmen
kollen stasjon (nåværende Besserud) i
1898.
Som følge av dette kom det en del
bebyggelse, men uten at det ble bygget
noen butikker. Man fikk antakelig brakt
det man trengte fra byen. Selv ikke etter
1916 og åpningen av Tryvannsbanen og
navneskifte fra Holmenkollen til Besse
rud ble det bygget en butikk på Besserud.
Men 20. mai 1927 ervervet frøknene
Marie og Signe Østbye en tomt i svingen
nedenfor Besserud stasjon i den hensikt å
bygge et hus med leiligheter og butikker.
Huset ble bygget og fikk navnet Holmen
kollen Handelshus 1. 9. 1928.

Den første som åpnet butikk, var
Baarlid, som var offiser og kom fra Eids
voll med sin familie. Han startet med
kolonial, kjøtt og fisk, og ifølge hans
sønn hadde han også brød og melkeut
salg. Fiskeavdelingen ble drevet for seg
av Johansen som fortsatte under den
neste eieren. Han kjørte også rundt med
en liten lastebil og solgte varer direkte,
jeg husker ham i Jerpefaret i midten av
30-årene.
Victor Monsen startet en konkur
rerende butikk i garasjen på skyssta
sjonen, Holmenkollen kjøtt og vilt, i
midten av 30-årene. Monsen var utdan
net kjemiingeniør fra NTH, med videre
studier i Tyskland og Frankrike. Han
hadde arbeidet et kortere tidsrom i Stat

Butikken på Besserud 1995 midt på bildet, bak Besserud stasjon. Foto: Dag Stangeby, fra "Vestre Aker bydel".
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Handelshuset i dag, juni 2005. Foto: Finn Holden.
ens Råstoffkomite før han begynte som
forretningsmann, først i lærvarebransjen,
senere i næringsmiddelbransjen.
Monsen overtok Baarlids butikk
i 1938, navnet ble Victor Monsen og
hadde egen fiskeavdeling ledet av den
samme som hos Baarlid. Kjøttavdelin
gen ble ledet av Monsens bror (kjøttMonsen) som var en røslig slakter av den
kvalitetsbevisste sorten. Kolonialen ble
ledet av Victor Monsen, som også var
sjef for det hele.
Monsen leverte varer til hele åsen,
tror jeg. Hans sjåfør, Hansen, var i alle
fall en fast gjest på våre kanter.
I 30-årene var det greit å handle på
”krita”, så vidt jeg husker, betalte man en
gang i måneden. Men Hansen kjørte ikke
bare spiselige varer. For vår familie, som
hadde en meget dårlig brønn, kom 50-lit
ers melkespann med vann svært godt
med. Ære være Monsens minne for det.
Det var også andre butikker i

Holmenkollen Handelshus. Frøken
Liv Johansen bestyrte melk og brød i
husets vestlige del. Hun kunne være
nokså stram, men det banket sikkert et
varmt hjerte bak den barske fasaden. En
periode drev hun Telja Hjemmebakeri
og hadde uteservering på plattingen
utenfor butikken. Serveringen startet på
Holmenkollen stafettdagen.
På den østlige delen var en manu
fakturforretningen (Lille Magasin) med
meget mer. Sjefer for den butikken var
først to eldre frøkner, siden overtok fru
Gulbrandsen som for alle var ”fru Lille
Magasin”. Hun førte et meget assortert
utvalg og var vennlig og hjelpsom mot
alle. Hun visste ikke hva godt hun kunne
gjøre for den oppvoksende slekt. Det ble
kjøpt mang en fødselsdags- og julegave
der. Forretningen må ha eksistert til ut
i 60-årene, jeg vet at mine barn handlet
der.
På sydsiden var det en damefrisør,
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som jeg vet svært lite om. Som 10-åring
var jeg innom for å bli veldig fin til fru
Svaes juleball, det ble med den ene
gangen.
I 1968 overtok Per Sundby hele
Monsens butikk, Monsen var blitt 71 år
og kunne fortjene å pensjonere seg etter
å ha tjent den øvre delen av åsen gjen
nom 30 år. Jeg antar at butikkene i vest
og øst forsvant omtrent på denne tiden.
Fru Gulbrandsen må også ha nådd de 70
og vel så det.
Rimi rykket inn på slutten av forrige
århundre, Sundby fortsatte i noen år i
Rimibutikken, bl. a. som poståpner da
postkontoret på Besserud ble nedlagt
og overført til Rimi som ”post i butikk”.

Rimi er bygget om og bygget på,
det er blitt en stor og rommelig butikk,
men noen savner kanskje en real ”kjøttMonsen” og en ”fiske-Johansen”. 75 års
utvikling fører mange nye ting med seg.
Kilder:
Truls Astrup, Kjell Baarlid, Per Sundby
Studentene fra 1916, Statsarkivet,
Nils Carl Aspenberg: Vestre Aker bydel.

Her skulle det ha vært et gammelt bilde av Handelshuset, men vi har det ikke, og
Bymuseet har det ikke. Har noen av leserne et slikt bilde? Dette bildet viser Akershus fylkessykehus på Midtstuen (tidligere Midtstuen sanatorium) i 1951. Foto:
Byantikvaren i Oslo.

4

VINDEREN SKOLE I PERIODEN
1966-1992
av

Aslaug Ligaard

Da jeg kom til Vinderen skole 1. august
1966, var skolen et sørgelig syn. To
”tyskerbrakker” sto igjen i skolegården
etter okkupasjonen, og skolebygningene
bar preg av manglende vedlikehold.
Bare hagen rundt vaktmesterboligen var
frodig, men den var ikke tilgjengelig for
elevene.
Oslo og Aker var nylig slått sammen
til en kommune, og alle de vakre, gamle
Aker-skolene fremsto gjerne som rene
idyller, sammenliknet med Osloskolens
”kaserner”, store, tunge, høytidelige
bygninger midt i en grå, sementert eller
asfaltert skolegård.
Og alle kunne se at Vinderen hadde

vært, og kunne bli, en idyll igjen, om
bare den politiske viljen var til stede,
for alle i miljøet elsket skolen sin - lær
erne, elevene, foreldrene. Selv ble jeg
øyeblikkelig forelsket i de gamle, hvite
trebygningene fra 1905, noe mindre i
neste byggetrinn fra 1917, men brakkene
avskydde jeg fra dag én.
Derfor bestemte jeg meg for å aksjo
nere øyeblikkelig, med alle midler, for
å rehabilitere skolen. Da oppdaget jeg
at en skjult agenda inneholdt planer om
nedleggelse, og overføring av elevene
til den store, nye Marienlyst skole. Men
den planen måtte nok kullkastes av andre
grunner enn vårt engasjement for å ruste
opp Vinderen skole. Skoleloven av 1969
åpnet for innføring av 9-årig grunnskole,

Forskjellige stilepoker på Vinderen skole. Foto: Nils Carl Aspenberg. Fra "Vestre
Aker bydel".

5

og Marienlysts lokaler ble plutselig mer
enn fulle av en kombinert barne- og un
gdomsskole med flere paralleller.
Nå kunne vi slå til: Christian Bruus
gaard, formann i skolens tilsynsutvalg,
mobiliserte stadsfysikus som øyeblik
kelig erklærte brakkene helsefarlige
og beordret dem revet. Så innledet vi
en sjarmoffensiv overfor politikerne
og fikk napp. Alle gode krefter forente
seg, og i løpet av to år, fra 1967-69, var
prosjektet i havn. Skolen ble offisielt

nyåpnet høsten 1970, etter en svært
slitsom byggeperiode for personalet. Vi
holdt skolen i gang hele tiden, med nye
timeplaner hver uke og stadige flyttinger
ettersom lokalene ble tilgjengelige. Lær
erne utviste en enestående tålmodighet
og en høy arbeidsmoral som smittet over
på elevene.
Den ”nye skolen” kom til å bestå
av en ny undervisningsbygning, bygd
sammen med, eller mellom, gymsalen og
spesialromsbygningen fra 1917. Under

Klasse 4b 1978/79. Hentet fra www.vinderenskole.no
1. rad fra venstre: Anette Gundersen, Heike T. Stelma, Mikael Haaland, Ole Angelo Grønvold, Erik Espinoza, Lars Matti Unnli, Wenche Elisabeth Solberg
2. rad fra venstre: Mauritz G. Plenby, Espen Ulvmoen, Jon Aage Andersen, Knut
G. Hedlund, klassestyrer Ingeborg Kjær, Peer Morten Johannessen, Wenche Nordahl, Julie Richter, Ingrid-Anna Sønstebø
3. rad fra venstre: Jon S. Sauge, Veslemøy Samuelsen, Unni Kristiansen, Øyvind
Matre, Anne Silviken, Virginia Dundas, Lars Jørgen Jensen.
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visningsbygget var toetasjers med store,
luftige klasserom og en liten aula med
scene, garderober og kjøkken i kjelleren.
I første etasje ble det plass til per
sonalrom, bibliotek, materialrom og
skolens kontorer.
Spesialromsbygningen rommet to
avdelinger for formingsfagene, et natur
fagrom og en skolekjøkkenavdeling i
toppetasjen.
I vaktmesterbygningen fra 1905 ble
det plass til lege- og tannlegekontorer,
logopedkontor og senere fritidshjem.
Det siste fikk foreldrerådet disponere. De
pusset det opp og startet selv virksom
heten før skolemyndighetene fikk sum
met seg, men branntilsynet og teknisk
etat godkjente det.

Ny skolestruktur og reformer – fem ulike læreplaner
Vinderen skole var en to - parallellers
1-7 skole helt til skoleloven av 1969
trådte i kraft. I den nye strukturen ble
Vinderen en ren barneskole på 6 trinn
(to paralleller). Ris ble ungdomsskole for
våre elever på 7., 8., og 9. trinn, i første
omgang. Senere ble elevene overført
både til nye Midtstuen og Marienlysts
ungdomstrinn.
Den gamle folkeskoleeksamen etter
7 år bortfalt, og med det karakterene i
barneskolen. Med ny lov fulgte også
nye planer: Normalplanen fra 1938
som sikret minstekrav - som alle følte
seg trygge med - og som lærebøkene
var utarbeidet etter - skulle forkastes.
Med Mønsterplanen av – 74 ble min
stekravene forlatt og lokale planer ble

lansert. Kursplaner kom og gikk igjen
- på ungdomstrinnene.
M-85 og M-87 ble kalt Draumkvedet
blant utøvende pedagoger, fordi vyene
var så uoversiktelige og målene så
høytflyvende at de fortonte seg urealis
tiske i den pedagogiske hverdag. Men
timetallet på barnetrinnene økte i norsk
og matematikk, og i norsk ble drama det
nye pedagogiske virkemiddel, hevet til
skyene av amatørpedagoger ved skrive
bordene.
Læreplanen for den 10-årige
grunnskolen ble en større revolusjon.
Den kom i 1997 og senket skolealderen
til 6 år. En ny lærergruppe fikk innpass
i grunnskolen: Førskolelærerne. Spesial
undervisningen ble nå lagt inn i vanlig
undervisning under betegnelsen tilpasset
opplæring. Loven sa: ” Enhver elev har
krav på den opplæring han/hun etter sine
forutsetninger kan ta imot.”
Altså - full integrering i vanlig
skole for elever med ulike behov.
Lærertettheten økte, og skolene måtte
bygges om for å tilpasses for eksempel
rullestoler. Begrepet skoleassistenter ble
lansert, praktiske hjelpere for elever med
ulike handikap, ble en vesentlig ressurs i
klasserommet og i skolegården.
Midt i denne perioden foretok også
mange kommuner omorganiseringer
som blant annet ga rektor utvidede
fullmakter i forhold til økonomi og
personalansvar. Dette gikk ofte på be
kostning av de pedagogiske oppgavene.
Men heldigvis kom også foreldrene
sterkere inn i bildet og fikk økt betydning
i styringsfunksjonene.
I 2004 kom flere innspill fra høyeste
hold: Oppløsning av klassene, organi
sering i skiftende elevgrupper, klasse
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styrerfunksjonen skulle endres/ fjernes.
Disse oppløsningstendensene strider
mot utviklingen ellers i samfunnet, der
trygghet og tilhørighet anses som de
viktigste faktorene i omsorgen for barn
i alle aldre og som en forutsetning for
all læring.
Vi får håpe at fremtidige læreplaner
tar dette til etterretning.

Pedagogisk utviklingsarbeid ved Vinderen skole
I slutten av 1960- årene deltok tre av
Vinderen skoles lærere i et matematikk
forsøk initiert av Skolesjefens forsøks
avdeling, etter forslag fra lektor Solvang
ved Ris skole. Han hadde vært i USA og
fanget opp nye idéer. Der hadde det vært
fokusert sterkt på realfagenes betydning,
blant annet i forbindelse med romforsk
ningen - ”kappløpet i verdensrommet”. I
kjølvannet av dette ble det satt i gang et
forsøk: ” NEW MATH”, der innholdet i
barnetrinnenes matematikkundervisning
ble fornyet og forsterket, blant annet ved
å innføre mengdelære allerede på små
skoletrinnene. Dette viste seg vellykket
og skapte økt interesse for matematikk
faget. Arne Gundersen, som var vår
ankermann i forsøket - sammen med
Borghild Jakobsen og Jorunn Vollen - ble
engasjert i et nytt matematikk- læreverk
etterpå.
På det språkfaglige området var det
bare rom for fornyelse på ungdoms
trinnene, med valgfagene tysk og
fransk. Jeg følte at våre elever kunne
ha kapasitet til å starte med disse
fremmedspråkene tidligere, dersom
de ble motivert, og tok dette opp med
lærere og foreldre. Hos den siste grup
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pen var det stor begeistring, mer moderat
hos lærerne. Men vi hadde ressurser
blant de sistnevnte som nå kom opp i
dagen: Noen hadde tysk og fransk som
tilleggsutdanning, andre satte i gang med
universitetsstudier da forsøket fikk grønt
lys. Forsøksrådet for skoleverket var i
ferd med å bli nedlagt, midlene skulle
nå tilføres den enkelte skole i stedet.
Dessuten bidro den franske stat med
overskuddsmidler fra en handelsavtale
(Troll) for å styrke franskundervisnin
gen ved norske skoler. Vi fikk besøk av
representanter for Lycée Corneille med
løfte om supervisjon, det samme fra Den
franske skolen i Oslo. Vi fikk anledning
til å sende lærerne på studietur for å se
på språkopplæringen i land som startet
med fransk på barnetrinnene, og ikke
minst på lærebøker og læremidler - for
disse måtte vi lage selv!
Intet norsk forlag hadde erfaring
på dette området. Våre lærere nedla et
formidabelt arbeid i de tre årene forsøket
varte, men skolesjefen hadde ikke midler
til å bevilge de nødvendige undervis
ningstimene slik at det kunne fortsette.
Flere uheldige omstendigheter gjorde
at hele forsøket løp ut i sanden. I første
rekke skyldtes det svikt i administrasjo
nen av Osloskolen (sykdom/vikariater i
skolesjeffunksjonen) som falt sammen
med økonomiske nedskjæringer i slutten
av 80- årene.
Ris skole var like skuffet som oss.
De hadde ledig kapasitet i fransk og
tysk, som bare ventet på utfordringer, og
gledet seg til å få elever med fransk- og
tyskkunnskaper allerede fra 5.trinn på
barneskolen…
Navnene på de entusiastiske og
dyktige pionerene ved Vinderen skole

var for fransk: Nina Mohn, Ingeborg
Kjær og Bjørg Lexow. For tysk hadde vi
følgende tre pionerer: Anne Lise Liaaen,
Arne Gundersen og Randi Hagnæss.
Det var blodig synd at dette vellykte
forsøket ikke ble fulgt opp av stat og
kommune, da hadde vi ligget en heste
lengde foran i feltet språkopplæring på
barnetrinnene. Det var mange som ikke
kjente sin besøkelsestid akkurat da, men
kanskje var det Janteloven som trådte i
funksjon? Pr. dags dato er idéen tatt opp
igjen fra høyeste hold, kanskje skulle vi
fortelle at Vinderen skole var først ute!

Foreldremedvirkning –
musikklivet og fritidsaktivitetene
Med skoleloven av 1969 kom foreldre
og foresatte sterkere inn i skolens aktive
liv - og det vare en berikelse for vår del.
Alle skolens foreldre blir betraktet som
foreldrerådet. Det valgte representanter
til samarbeidsutvalget, skolens øverste
organ. Lærerrådet valgte også repre
sentanter til samarbeidsutvalget.
Korpset levde sitt eget liv som en
”stat i staten”, bare med et fast bidrag fra
kommunen, som på langt nær var nok til
driften. Korpsforeldrene var, da som nå,
utrettelige slitere for å skaffe midler til
instrumenter, lønn til skikkelige ledere
og uniformer. De siste var uhyre enkle
i starten - og svært kalde i maidagene,
ingen jakke, bare en tynn genser over
hvit skjorte. Men maken til indre glød
og spilleglede! Loppemarkeder og uke
ntlige kakelotterier var hovedinntektene.
Musikklivet på Vinderen skole var
rikt og uhyre levende og livsdugelig i

min epoke ved skolen. Et enestående
foreldrepar, Else- Marit og Joar Rør
mark, profesjonelle musikkpedagoger
(Joar var tilsatt ved Musikkhøyskolen
og Else Marit ved Lærerhøyskolen) ble
trukket inn i personalet og overtok etter
hvert hele musikkundervisningen ved
skolen. De stiftet i 1977 Vinderen skoles
kor, som etter hvert ble til Vinderenko
ret- som vant priser og rosende omtale
også utenfor landets grenser. Gjen
nom deres kontakt med musikkmiljøet
på høyskolenivå fikk også korpset
skikkelige dirigenter som trakk korpsets
renommé opp: Gerhard Dahlen og Kjell
Gjærevoll.
Vinderen skoles Venner var allerede
en driftig forening da jeg kom til skolen.
Den levde også sitt eget liv og hadde
som mål å gjøre livet lettere for elever
og lærere gjennom økonomisk bistand
til større prosjekter, som for eksempel
å skaffe ny skolefane og fornye flagg
borgen i 17.mai- toget. Familien Hald
spilte, da som nå (3.generasjon), en
fremtredende rolle.
Ved 75-års jubileet ga skolen ut en
jubileumsbok med mange, gode skil
dringer av skolens tidligere liv helt
tilbake til 1905. Harald Orvin påtok
seg redaktørvervet, og Ingar Tanum
var gratis forlegger, begge foresatte
ved skolen. Vi spilte revy i Marienlyst
skoles aula- mange forestillinger - der
både barn og lærere medvirket. Bjørn
Sand og Borger Fiedler sto for regien,
og vi hadde mange lystige stunder den
gangen. Ellers feiret vi i tre dager den
gangen også, med ”Åpen skole” og en
strålende jubileumsfest til slutt.
Rektor v/ Vinderen skole i 28
år og skoleinspektør i to år (197880)
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GUTTER FRA MAJORSTUEN PÅ
VINDEREN SKOLE 1939-1946
av

Bjørn Pedersen

Frem til 1948 gikk grensen mellom
Vestre Aker og Oslo i Kirkeveien fra
Majorstuhuset til Vestre Aker kirke. De
som bodde på vestsiden, hørte til Vin
deren skole selv om Majorstuen skole
lå nærmere. (I dag ligger Marienlyst
skole enda nærmere, men den ble først
tatt i bruk i 1952.) Jeg bodde i Schønings
gate 42, 50 meter inn i Vestre Aker, så
jeg gikk på Vinderen fra 1939 til 1946.
Jeg var bare 6 år i 1939, men gikk
til Vinderen skole. Da vi senere gikk på
Slemdal, fikk vi utlevert trikkekort så
trikketuren var gratis. En gang glemte
jeg kortet, ble knepet og måtte oppgi
navn og adresse. (Det var ikke lett å
snike den gang med to konduktører i
hver vogn.) Min far måtte gå til Ma
jorstuhuset og betale 10 øre for turen
og forsikre at det ikke skulle gjenta seg.

Skolegangen
Syvårig folkeskole ble innført i Vestre
Aker først i 1937, men vi fikk bare
det første og det syvende året på selve
skolen. To uker før Tyskland angrep
Polen i september 1939, begynte vi på
skolen, og den andre verdenskrigen var
i gang. Etter at krigen kom til Norge 9.
april 1940, okkuperte tyskerne skolen i
sommerferien, så vi måtte gå på andre
skoler; først på Slemdal i to år, deretter
to år på Ullevål, og det siste året var vi
i farmasibygningen på Blindern. Men
klassen ble holdt samlet fra 1. til 7.
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klasse. Jeg gikk i en ren gutteklasse. Det
dristige i å ha gutter og piker i samme
klasse ble først innført året etter. Hvor
mange vi var i første klasse, husker jeg
ikke, men på klassebildet fra syvende er
vi 26. Vi tilhørte de små barnekullene fra
begynnelsen av tredveårene, så vi hadde
god plass på skolen.
Lærerne måtte improvisere. Jeg
husker vi var hos lærerinnen, frk Agnes
Moe, og i loftet på Ris kirke. Først etter
sommeren kom vi inn i et permanent
klasserom i den gamle bygningen på
Slemdal skole.
Ikke bare klassen holdt sammen, men
vi hadde med oss lærerne fra Vinderen.
Fra karakterboken, som jeg har beholdt,
kan jeg se at vi hadde frøken Moe som
klasseforstander i første og tredje klasse.
I andre klasse hadde vi Borghild Both
ner. I første klasse fikk vi bare skussmål,
men i fra andre klasse fikk vi karakterer
i norsk, regning, orden og oppførsel. I 4.
klasse fikk vi lærer (dvs ikke frøken) og
karakterer i kristendomskunnskap, norsk
(skriftlig og muntlig), regning, historie,
geografi, naturkunnskap, skrivning,
tegning og gymnastikk. I 5. klasse fikk
vi også håndarbeid (dvs sløyd) og i 6
tysk. Klasseforstander var overlærer
Faste Enodd fra 4. klasse helt til krigen
sluttet i mai 1945. I tysk hadde vi Høvik.
Han var streng, og vi måtte pugge gloser.
Det jeg kan av tysk, lærte jeg av ham.
Vi hadde han også i sang. Da gikk han
mellom pultene og spilte fiolin. Hvis vi
ikke sang, eller sang feil, gakket han
oss i hodet med buen. Den rakk langt.

Lyssang hadde vi sløyd. Han bodde i 2.
etasje over Enodds i overlærerboligen
(som nå er bygget om til SFO). I 7., da
krigen var slutt, ble tysken byttet ut med
engelsk. I 7. klasse hadde vi overlærer
Hallstein Haug som klasseforstander.
I ettertid har jeg funnet ut at Enodd
må ha vært 66 år da vi fikk ham høsten
1942. Han var nazist. 8. februar 1945
så jeg fra klasseværelset i en time med
Enodd at stornazisten, sjefen for sikker
hetspolitiet Karl Martinsen ble skutt i
Blindernveien. Vi ropte hurra, og Enodd
ga oss en skjennepreken. 3 måneder

senere, da krigen var slutt, tok han og
hans kone livet av seg. Nærmere detaljer
kjenner jeg ikke; det gikk mange rykter
den gang, og jeg var jo bare tolv år.
Vi skulle lære norsk etter lærebok
normalen fra 1938 som, sett med våre
øyne og særlig våre foreldres, var et
markert brudd med læreboknormalen
fra 1917. Vi lærte for eksempel at vi
skulle skrive gutta, stua, gata, snø, og
det som verre var. Tittelen på denne
artikkelen skulle derfor ha vært: Gutta
fra Majorstua. Quisling reverserte denne
bestemmelsen og gikk delvis tilbake til

Klasse 7a 1945/46. Fra www.vinderenskole.no
1. rekke fra venstre: Tor Hartvig, Kjell Sand, Bjørn Styrerud, Cato Andersen,
Oddvar Frøholm, Nils Jacob Østberg, Tore Eiding, Tore Aas, overlærer Hallstein
Haug 2. rekke: Arne Lüthcke, Petter Bagstevold, Gunnar Carlsen, Per Nuland,
Børre Benzen 3. rekke: Thor Lund, Erik Mortenson, Ivar Oppedal, Ragnar Olsen,
Erik Ask, Bjørn Pedersen 4. rekke: Helge Stalsberg, Didrik von der Fehr, Odd Nygård, Einar Presthagen, Ivar Pedersen 5. rekke: Jørgen Barth Jørgensen, Sverre
Lundberg
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1917-normalen. Så da måtte vi skrive
vilde og kunde i stedet for ville og kunne.
Det har gjort meg evig usikker på norsk
rettskrivning. I dag reddes jeg av pc-en
med sitt ordretteprogram.
I første klasse fikk vi Oslo-frokost.
Det var nifst for en sikkert bortskjemt
seksåring. Jeg husker at vi fikk brød
skiver med gammalost – det kan være at
jeg husker feil; Helge husker knekkebrød
med brunost – det lyder rimeligere. Fra
1942 fikk vi tran, noe jeg mislikte og
fikk min far til å be meg fritatt. Fra 1943
fikk vi svenske/danskesuppe en gang i
uken. Den ble servert i klassen og spist
med stor glede! Den styrket det nordiske
samarbeidet og ga oss Lysebu og Vok
senåsen Hotell etter krigen.
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Guttemusikken
Etter krigen skulle også korpset komme i
gang igjen. Det hadde ligget nede under
krigen og på fem år var det ingen av de
gamle aktive. Så her måtte man begynne
på bar bakke. Jeg fikk skarlagensfeber
høsten 1945. Det var en sykdom som tok
flere uker i sengen den gang. Karakter
boken viser at jeg forsømte 33 dager
den høsten. Jeg ville gjerne være med i
korpset, men hørte fra mine venner at det
ene instrumentet etter det andre ble tatt.
Mitt ønske var tromme, men jeg endte
med et althorn som min far kjøpte brukt
for 50 kroner. Dermed var jeg med! Jeg
deltok også i noen år etter jeg sluttet på
Vinderen og hadde stor glede av det.
Medaljer fikk jeg også.

OVERLÆRER OLE RAMDAHL
av

Veslemøy A. Ramdahl Ranum

Ole Ramdahl var overlærer ved Vinderen
Skole fra årsskiftet 1945 til han gikk av
med pensjon i 1965.
Han var født i Halden i 1896 og
vokste opp som yngstemann i en stor
barneflokk. Etter artium i Halden dro
han til Oslo og gikk Krigsskolen. Han
tok så lærerskolen og Statens gymnas
tikkskole. Han ble lærer på Nordstrand
og Smestad skole.
9.april 1940 angrep Tyskland Norge,
og løytnant Ramdahl ble mobilisert. Det
varte ikke lenge før tyskerne overtok

styre og stell. Og han gikk tilbake til
lærergjerningen.
Om morgenen 20. mars 1942 ble
han hentet av statspolitiet og sendt på
Grini. Hvorfor? Jo, lærerne ville ikke
samarbeide med nazistene.
Dette var begynnelsen på seks måne
der med mye savn og lidelser. I sin dag
bok forteller han litt om hvordan han
hadde det på reisen til Kirkenes. ”Femti
mann stues i hver kuvogn på jernbanen,
hulter til bulter i mørke, sitter oppe på
hverandre, dørene smelles igjen. I Trond
heim lastes vi om bord i båten Skjærstad.
Vi stappes ned i skipet under forhold som
vanskelig kan beskrives, men må
opplevelse. Avgang til Tromsø 2504-1942 kl 2 i nattemørket, livbelter
på, vaktskip skyter på en drivende
mine uten å treffe.
Reisen går videre fra Tromsø til
Kirkenes i konvoi med ti skip. Vi
får ikke sove,
Sitter oppe med livbelter på
– russiske u-båt fly beskyter oss.
Fremme i Kirkenes. Nå skal vi
nå bunnen i vår fangetilværelse,
stikker nesa innenfor, Herre Gud,
skal vi for alvor bo der – jordgulv,
lemmer og ingen vinduer, russere
kastes ut og vi lempes inn, men
100, ja tusenvis av mus og rotter blir
boende der. Hardt arbeide på kaia,
alltid sultne, sykdom herjer og in
gen legehjelp å få, stadig flyalarm.”
10. september 1942 sluttet han
dagboka med disse ord: ”Og nå er
det bare en ting vi ønsker og ber for,
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det er å få være fri og få fred. ”
Etter at han kom hjem, gikk han inn i
illegalt arbeide. Det besto bl.a. i å skjule
og hjelpe mennesker som var på flukt fra
tyskerne, og i å distribuere hemmelige
aviser med nyheter fra BBC, London.
Hans kone lyttet i smug med høretele
foner på en militær radio, stenograferte
siste nytt og skrev dette ut på maskin.
Endelig, 7.mai 1945: FRED I
NORGE! En ubeskrivelig følelse, kan
ikke beskrives – må oppleves! Nå var
alt bare glede.
Dette var en fin tid. Det var fred, og
han hadde fått sitt ønske oppfylt om å bli
overlærer på Vinderen skole. Familien
flyttet til Haakon den godes vei 17, over
lærerboligen på Vinderen skole.
Med stor energi tok han nå fatt på
sitt nye arbeidsområde. Her var det mye
å gjøre. Fem års okkupasjon hadde satt
sine tydelige spor på skolen. Penger til
oppussing ble det bevilget lite av, og
ønsket om å fjerne tyskerbrakka hvor det
var undervisningsrom, lå langt frem i tid.
Mesteparten av dagen tilbrakte han
nok bak kontorbordet, opptatt med å
administrere det hele. Men han grodde
heldigvis ikke fast der. Ikke sjelden tok
han en runde i skolegården i det store
friminuttet, og pratet med både elever
og lærere.
Kontakten mellom foreldre og skolen
var også et felt han ønsket å gjøre noe
med. Den måtte bli bedre, mente han, til
fordel for begge parter.
Det var ikke mange timer han nå
hadde i klasserommet, men de få timene
han hadde, satte han pris på. Han var
glad i barn, og likte å være med på å
forme dem til voksne ansvarsbevisste
mennesker.
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En sak han tok opp tidlig og arbeidet
mye for, var ideen om en flaggborg i 17.
mai toget. Han var ikke lite stolt den
dagen da Vinderen skole gikk opp Karl
Johan til Slottet med flaggborg i spissen.
Etter hva jeg vet, var Vinderen skole den
første i Oslo med dette.
Trafikken forbi skolen økte, og ikke
minst på den farlige Slemdalsveien som
mange av barna måtte krysse på vei til og
fra skolen. Han var redd for at det en dag
skulle skje en ulykke her. Problemet ble
løst ved at man opprettet en skolepatrulje
som fikk til oppgave å stoppe bilene slik
at barna trygt kunne krysse veien.
Nye tanker i tiden var også at gut
tene og jentene byttet noen av timene
i sløyd og skolekjøkken, slik at jentene
fikk prøve hammer og sag, mens guttene
inntok skolekjøkkenet.
I dag snakker man ofte om hvor
vanskelig det er å være lærer, rampete
elever o.s.v. Problemene er kanskje
større nå enn før? Men jeg husker at det
også den gang var lærere som ikke klarte
å holde orden i klassen. Overlæreren
måtte da gripe inn og skape ro i timen.
Han var stolt av sin skole og elevene som
han alltid snakket pent om. Han hadde
mange gode år på Vinderen skole. Jeg
sitter igjen med inntrykk av at han var
godt likt av elever, foreldre og lærere.
Etter et slagtilfelle kom han seg aldri
helt. Han sovnet rolig inn på Diakon
hjemmet 90 år og 5 måneder gammel,
etter et rikt liv.
Artikkelen er noe forkortet.

MAIDAGENE 1945
av

Tore Vik

Vinteren 1945 var vi godt orientert om
krigens gang, og vi visste at de allierte
hadde trengt helt fram til Tysklands
grense, og at russerne var på vei mot
Berlin gjennom Polen. Mens de voksne
nok var bekymret for hva som nå ville
skje med store tyske troppekonsentra
sjoner i Norge, opptok det ikke oss barn.
Imidlertid husker jeg at det kom opp
plakater på telefonstolper om at krigen
snart kunne være slutt, og at vi måtte
holde oss rolige.
Om ettermiddagen 7. mai dro jeg
på min ukentlige tur til Deichmanske
bibliotek for å bytte bøker. På trikken
oppover Bogstadveien opplevde jeg noe
som alltid vil sitte i minnet. Folk kom

ut på balkonger og hengte opp norske
flagg. På de få flaggstengene som var,
ble norske flagg heist. Jeg løp opp fra
Majorstuen til Diakonhjemmet. Der
kom far og elevene hans ned fra ”Gamle
gården” eller Steinerud gård etter å ha
heist det norske flagget for første gang
på over fem år.
Det ble ikke mer skole på noen dager.
Maidagene i 1945 var en eneste lang fest.
Solen strålte, og alt var lyst og godt. At
det høljregnet 17. mai, gjorde nesten
ingen ting. For første gang fikk vi være
med i barnetoget. Det var kronprinsen
som vinket fra balkongen, for Kongen
kom først tilbake fra England 7. juni.
Nok en helt enestående dag som aldri
vil bli glemt.

Klasse 4b 17. mai 1946. Fra www.vinderenskole.no
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VINDEREN SKOLE I 1950-ÅRENE
kontakt. Jeg tror de fleste elevene følte
seg trygge og godt tatt vare på. Over
det hele svevde overlærer Ole Ramdal,
en "eldre herre" med måne og grått hår.
Hans kontor ønsket man ikke til å bli
sendt til. Vaktmester Nereng var også
godt synlig. Han bodde i annen etasje
over overlæreren, hadde hårmanke og
blå lagerfrakk.
Den eneste ufred jeg kan huske,
var "Foreldreaksjonen" hvor foreldre
skulle protestere mot ny rettskrivning
ved å rette i skolebøkene. Det var nok
betydelig konflikt i dette, men jeg tror
barna merket det lite.
Skolekjøkkenet kom til Vinderen
skole på 50-tallet. Å undervise der var
nok en utfordring for husstellærerinnene
med 30 gutter i klassen som skulle lære
basis kokekunst og husstell i en tid hvor
likestilling var et ukjent tema i de fleste
hjem. Det var også skolefrokost for dem
som ønsket, et meget sunt måltid med
brunt, seigt brød med geitost, dessuten
med melk og tran.
Vinderen var en liten skole og en
typisk lokalskole med elever primært fra
boligområdene omkring, dessuten elever
fra oppover mot Gaustad gård og ned
mot Majorstuen. Antakelig kan man si
at elevgrunnlaget var ganske homogent,
og alle hadde ganske dårlig råd på den
tiden, så klær eller dyrt utstyr var intet
tema elevene imellom.
At Vinderen var liten, kunne merkes
på flere områder. Vinderen Skoles Gutte
musikk var et meget lite korps. Da jeg
kom inn allerede i første klasse før 17.
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mai i 1953, var det blant byens dårlig
ste, dårlig utstyrt og, med noen meget
hederlige unntak, svakt musikalsk. Det
var musikkløytnant Ole Hvam som ledet
korpset med betydelig temperament,
men han var nok gått lei av å presse
ytelser ut av korpsene i de små skolene
i Aker: Ullevål, Tåsen og Sørkedalen
i tillegg til Vinderen. Repertoaret var
marsjer, mange skrevet av musikkløyt
nanten selv, dessuten marsjer av Sousa
og de gode nasjonale klassikere som
Sønner av Norge og Gammel Jegermarsj.
Lyspunktet var Bamses fødselsdag som
Hvam hadde arrangert og som ikke gikk
i marsjtakt. Allerede etter et par år var
skolen så heldig å få Per Selberg som
dirigent. Han gjorde underverker med
de lokale talenter, og korpset blomstret.
"Gutta på Vinderen" misunte musikan
tene fra byskolene og østkantskolene.
Ikke bare hadde disse flotte instrumenter,
men også strålende uniformer. Vinderenuniformen var enkel, blå fløyelsbukse
og hvit skjorte som vi måtte skaffe selv,
og så et rødt belte og et rødt slips og en
fløyelskalott. Etter hvert kom en hvit
genser og en båtlue til, så ting skjedde.
En drivkraft i denne utviklingen var
mødreforeningen som hadde basarer og
utlodninger. Tidstypisk husker jeg at det
på innkallingen til møtene sto: "Ta med
kopp og en skje kaffe".
Også i de årlige idrettskonkurranser
mot Slemdal skole kom vi oftest til kort.
Ikke bare talentene, men også utstyret
var nok bedre høyere opp langs Holmen
kollbanen.

Klasse 7a 1958/59. Fra www.vinderenskole.no
1. rad fra venstre: Odd-Axel Carling Jensen, Jon Christian Eger, Thorstein Lunde,
Lærer Håkon I. Rusten, Ole Berg-Hansen, Per Schjølberg-Henriksen, Knut Støren,
Finn Søraas
2. rad fra venstre: Christian Roscher-Nilsen, Odd Christian Bull, Bernt Kirkebø,
Ahlert Hysing, Per Berg, Ola Holger Slotnæs, Jest Braaten, Ernst Polezynski,
Bjørn Erlang Vergemann, Tore Løvenhjelm Larsen, Dag Gjestland, Jan Axel Strøm
3. rad fra venstre: Ragnar Vik, Lasse Nordlie, Knut Tore Karlsen, Thomas Broberg,
Peter Brecke, Erling Ruge, Jon Petterøe, Knut Iversen
av

Erling Ruge

Vinderen skole på 50-tallet besto av
"Trebygningen" og "Murbygningen"
mot Haakon den godes vei, gymsalen og
overlærerens bolig mot Blindernveien,
dessuten "Brakka" mot Ivar Aasens vei
og en diger garasjebygning på sydsiden
av skolegården, antakelig minne om
tyskernes besøk som ikke var så veldig
lenge siden.
Det var i den halvannen-etasjes
"Brakka" vi startet. Der var det to-tre
klasserom for de yngste elevene. I
annen etasje var det en leilighet. Jeg

husker godt at gutten som bodde der, og
som gikk i min klasse, alltid kom sist.
I "Brakka" holdt også skoletannpleien
til, med to håndfaste damer med sans
for amalgam.
Det var to og etter hvert tre klasser
pr. trinn. Rene gutte- og jenteklasser var
opplegget uten at det på noen måte redu
serte interessen for det motsatte kjønn.
Jeg tror man trygt kan karakterisere Vin
deren skole på 50-tallet som en fredelig
skole. De fleste lærerne og lærerinnene
var godt voksne og erfarne og hadde stor
autoritet. De yngre lærerne som kom,
var stort sett entusiastiske og fikk god
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Derimot var Vinderen en foregang
skole når det gjaldt skolepatrulje. Lærer
inne Guldahl var en forkjemper her, og
vi følte oss meget imponerende når vi
i hvitt bandolær og mansjetter myndig
stoppet trafikken på Vinderenkrysset,
selv om det var mindre trafikkert enn i
dag. Det er mange minner fra den tiden,

de aller fleste gode. Og salmeversene
som vi terpet mens religionslæreren
iherdig håndterte det gjenstridige klasse
romsorgelet, kan jeg ennå!

SMÅ SKOLEMINNER
av

Maj Voss

Mine år på Vinderen skole var glade og
lykkelige år slik jeg husker det. Siden
jeg er født i mai 1920, skulle jeg vel ha
ventet til 1927, men tro det eller ei, min
skolekarriere startet i 1925! Det gikk
således til:
Min hjertevenninde Ragnhild var
dessverre to år eldre og var dermed
kvalifisert for skolestart i 1925. Jeg var
utrøstelig, men Ragnhild fant råd. Hun
hadde nemlig fått verdens mest reale
frøken, Clara Getz, som raskt ble innviet
i problemet: ”Jo, hvis den ellers så livlige
lille Maj kunne love å sitte musestille?”
Den som hver dag satt ved Ragnhilds
side på tomannspulten og suget til seg
visdom, det var meg.
Neste år var jeg seks og ikke til å
stagge. Min mor snakket med den alvor
lige overlærer Schøyen og den muntre
lærer Haug. Sistnevnte kom til kaffe på
verandaen på Frøen, og formalitetene
var i orden.
I småskolen fikk jeg Agnes Moe
til klasseforstander. Jeg tror vi var ca
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30 i klassen, gutter og piker, men kan
ikke huske at Agnes Moe hadde noen
disiplinærproblemer. Det første som
skulle læres, var å stille opp. To og
to. Dermed lærte vi også forskjell på
høyre og venstre. ”Da klokken klang,”
Margrethe Munthes muntre sang, er en
eksakt beskrivelse.
Første time startet alltid med sang.
Som oftest en salme. ”Milde Jesus du
som sagde” var frøkens favoritt. Kristen
domsundervisningen husker jeg som
mild, ved påsketider særlig dramatisk
med plansjer som viste lidelseshistor
ien og oppstandelsen. En muligens litt
uheldig bivirkning var at vi blev mer
fortrolige med jødelands historie og ge
ografi enn med vårt eget lands. Fru Loe
hadde en ganske original metode når det
gjaldt innøving av norsk grammatikk.
Jeg husker særlig den unisone avsynging
av vokalene: ”A-E-I-O-U-Y-Æ-Ø-Å”.
Den besynderlige melodien sitter spikret
fremdeles.
Hvem kan glemme eksamensfestene
i en gymsal pyntet med løv og flagg

og med stort oppmøte av foreldre og
småsøsken? En viss nervøs stemn
ing hersket nok hos oss som skulle
opptre. Mitt glansnummer var diktet
”Til Mor”. Som jeg husker det; lyrikk
av uforlignelig skjønnhet. Og med en
enorm appell til de mange mødre i salen.
”Kunne bare jeg deg lønne nu da jeg er
bleven stor” - intet øye var tørt. Robert
Grieg fra parallellklassen hadde som en
selvfølge monopol på sin onkel Nordahls
patriotiske dikt. Roberts fremførelse
på uforfalsket bergensk av ”Flagget”
glemmes ikke.
Vinterens begivenhet var skoleski
rennet ved Øvresetertjern. På hjemveien
var det nære på at jeg ikke kolliderte med
Dronning Maud og hennes hoffdame. De
var søte og børstet av meg sneen. Jeg
glemmer aldri dronningens grønne slør
foran et hvitpudret ansikt. Selsomt. Men
maken til slank midje!
Storskolen, det var fjerde og femte
klasse. Mange nye fag og tallkarakterer
istedenfor den uskyldige ”fra skolen
til hjemmet” med opplysning om flid,
fremgang, orden, oppførsel. Nu var det
alvor, og overlærer Hans Schøyen var
ikke å spøke med. Jeg som alltid har
vært leseglad, likte meg storartet. Min
eneste sorg var faget håndarbeide med
den elskelige, tålmodige frøken Larsen.
Jeg var den eneste som ikke hadde lært
å strikke hjemme og strevet enormt med
felling og noe som het noe så uhyggelig
som ”å strikke vredent”. Ved skoleårets
slutt var det tradisjon at foreldre ble in
vitert til beskuelse av våre prestasjoner.
Den fromme frøken Larsen gjemte alltid
unna mine arbeider, og jeg forstår henne.
I femte klasse skulle det avgjøres
om vi skulle gå videre til Ris Høyere

Almenskole. Prøvene i norsk og regning
var enkle nok, men en alvorlig hindring
for enkelte familier var at Akerskolene
den gang var betalingsskoler. Nu tror
man kanskje at Vinderen skolekrets ves
entlig besto av barn fra villaene i strøket.
Skolekretsen den gang var enormt stor.
Ikke bare omfattet den banestrøket,
men også de nyoppførte blokkene på
vestsiden av Kirkeveien og Holmenkoll
banens funksjonærboliger i Sørkedals
veien. Dessuten de fjerntliggende små
stuer i Gaustadskogen og Sognsvann.
Hvor store skolepengene på Ris
var, er jeg ikke sikker på, men for noen
var de nok uoverkommelige. Jeg vet at
overlærer Schøyen var hjemme hos et
par medelever og forsikret foreldrene
om at han skulle sørge for friplass. Men
nei. Det var bestemt at barnet fortest
mulig skulle ut i arbeidslivet og bidra
til familiens økonomi. Det var harde
bud i Norge i 1920/30-årene, også på
den såkalte vestkant.
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INTERVJU MED KARL ARNE I KORPSET
Utdrag fra skoleavisen Vindusposten
1980.
ved

Finn Holden

Kan du fortelle litt om tiden du var i
korpset? Når begynte du?
Jeg begynte da jeg gikk i annen klasse.
Den gang var det bare gutter og derfor
Vinderen skoles guttemusikkorps. Dette
var i 1954, og jeg var med inntil jeg slut
tet på skolen i 1959.
Har du gjennomgått notekurs?
Den gangen var det ikke notekurs. For
å bli tatt opp i korpset måtte vi marsjere
foran kateteret og synge ”Gubben Noa”
slik at daværende dirigent kaptein Hvam
skulle se om vi kunne gehør og kunne
marsjere etter musikk. Etter å ha bestått
prøven fikk vi utlevert instrumenter.
Hvordan var dirigenten?
Det var alltid en befrielse å få øve med
en av dem i korpset. Var disse opptatt
på annet hold på øvingskveldene, var vi
en flokk av vettskremte gutter som satt i
gangen og ventet på å fremføre hjemme
lekse for kaptein Hvam. Han selv spilte
pikkolofløyte i Oslo Divisjonsmusikk,
men han hadde stemme som en tuba.
Han var ikke redd for å si fra dersom han
var misfornøyd. En ettermiddag var han
så høyrøstet da førstemann var inne, at
resten av gutta stakk hjem.
Hva med aspirantkorpset?
Fantes ikke! Når dirigenten mente at vi
var brukbare, gikk vi rett inn i hoved
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korpset. Da jeg kom så langt, hadde vi
fått ny dirigent. Han var musikklærer
på Ris og het Per Selberg. Dette var til
stor bedring for korpset som da telte ca
40 medlemmer.
Var dere med på stevner?
Vi var med på kretsstevne hvert år, men
det største var nok å få reise til Trond
heim på landsstevne. Det var i 1959. Det
var 12.000 deltakere, og vi var der nesten
en uke. Vi bodde på en skole. Hele uken
spilte forskjellige korps i gatene. Etter
mye strev og kjeft hadde vi lært ”When
the saints” på en noenlunde brukbar
måte. Denne spilte vi bl. a. i gatene. En
dag la Sirkus Arnardos reklamevogn seg
på hjul med oss i en hel time. Da hadde
vi fått gratis reklame, og til gjengjeld
fikk hele korpset gratistur på sirkus. Vi
satt rundt manesjen, og vi både åpnet
og avsluttet forestillingen. Dette var jo
veldig flott for oss. Siste dagen spilte alle
korpsene sammen på Trondheim stadion.
Hadde dere stort repertoar?
Av det jeg husker, var det selvfølgelig
”Ja vi elsker”, ”Gammel jegermarsj”,
”Sønner av Norge”, ”Gud signe vårt
dyre fedreland”, og mange andre. En vi
hadde stor suksess med på kretsstevne
på Årvoll var ”Teddybjørnens picnick”.
Da var vi nesten så gode som dere er i
dag. Det var ikke så mange instrument
typer den gang som nå. Vi hadde ikke
trombone, valthorn eller saksofon, og
vi hadde bare en tromme, så det var
ganske ynkelig.

ÅRSPROGRAM 2005

1. Utgi fire medlemsblad. Nr. 2/2005 skal være viet Vinderen skoles hundreårsju
bileum. Overrekke en jubileumsgave til Vinderen skole, fem store innrammede
bilder av Vinderenområdet i gamle dager.
2. Avholde fire medlemsmøter inklusive den europeiske kulturminnedagen. Temaet for
denne i år er Forandringer gjennom hundre år under mottoet ”Fra slegge til mus”.
3. Fortsatt fotografere gamle hus og bygninger i bydelen, først og fremst de som er
truet av nedrivning.
4. Fortsatt dataregistrere bilder, tegninger osv. i bydelen.
5. Fortsatt henge opp bilder og tegninger i glassmonteren i Vinderenhuset.
6. Bygge opp en database med bilder fra bydelen.
7. Foreta intervjuer med eldre i bydelen. Medlemmer som vil medvirke til dette, bes
melde sin interesse til styret.
8. Fortsatt arbeide for å bevare husmannsplassen Hagan.
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MISTER VI EN TURISTATTRAKSJON?
av

Finn Holden

I alle år som gutt og ungdom tok jeg
Holmenkollbanen opp til Voksenkollen
eller Frognerseteren for å gå skiturer
derifra. Blant annet fordi jeg vokste
opp på Majorstuen, gledet jeg meg over
utsikten fra banen over Sørkedalen og
videre utover. Alle turister som reiste
med banen, enten de kom fra byen, fra
resten av landet eller fra utlandet, hadde
den samme gleden.
Det opprinnelige formålet med banen
var også å bringe byens befolkning og
turister opp i høyden og ut i naturen.

Nettopp fordi banelegemet gikk langs
kanten av Voksenåsen, ga banen alle
passasjerer et vidt utsyn utover dalen
nedenunder på veien oppover i høyden.
Dette var en turistattraksjon som byens
befolkning og turister har hatt glede av
særlig siden Tryvannsbanen ble anlagt
i 1916.
Men har de reisende denne gleden
i dag? Da de nye Holmenkollvognene
kom med bare to stolseter langs vinduet
og hvor stolsetene i halve vognen pekte
bakover, pekte jeg i en kommentar i
medlemsbladet på det merkelige i at
Holmenk ollbanen reduserte antallet

Ved Besserud stasjon kan passasjerene på banen kanskje ane en fjord bak trærne.
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reisende som kunne få med seg utsikten.
På den annen side kunne dette oppfattes
som en erkjennelse fra banens side av
det faktum at utsikten var i ferd med å
forsvinne.
Over hele landet opplever vi at
kulturlandskapet holder på å forsvinne.
Åpne marker blir fylt med kratt og
busker, busker blir til trær, og trærne blir
stående fordi ingen vil hugge dem ned
eller ha veden. Lave trær langs vestsiden
av banen, ut mot Sørkedalen, er blitt
høye og ødelegger det som en gang var
en vakker utsikt. Er dette noe Holmen
kollbanen kan og vil gjøre noe med? Er
dette noe de fastboende langs banen kan
og vil gjøre noe med?
På sørsiden av Besserud stasjon er
det en ”parkstripe” mellom banen og

Holmenkollveien. Her står en blanding
av høye furuer og bjerker og ville kirse
bærtrær. Her kunne det åpnes slik at
stripen ble vakrere og de reisende med
banen kunne glede seg over synet ut
over byen og fjorden. Mellom Besserud
stasjon og Holmenkollveien ovenfor
banen er det også noen høye trær som
tar utsikten. Slik er det videre oppover
hele banen til Lillevann. Noe å ta fatt på?
Er det ikke viktig å beholde Frogner
seterbanen som en turistattraksjon med
vid utsikt over Oslofjorden? Det er
ingen motsetning mellom Voksenåsen
som et vakkert, grønt og skogkledd om
råde med beskyttelse mot vinden og en
uttynning av trærne, særlig på sydsiden
og vestsiden av banen.

Over hagen til Holmenkollveien 104, tidligere Holmenkollen Skysstasjon, kan
busspassasjerer se den vakre Oslofjorden, men hva ser passasjerene på trikken
nedenfor? Begge foto: Finn Holden
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FUNKSJONALISME I VÅR BYDEL
En bok og en vårtur
av

Finn Holden

I 1926 vant arkitekt Pedersen en
arkitektkonkurranse om regulering av
Blindernområdet med en akse gjennom
Frognerparken ned til Skøyen. Sentrum
på Blindern var en bygning med front
som et gresk tempel og en kuppel. Elleve
år senere ble de første bygningene på
Blindern reist i funksjonalistisk stil og
mottatt med begeistring. I mellomtiden
hadde funksjonalismen seiret i europeisk
og norsk arkitektur.
Apalveien og Villaveien har mest
nyklassisistiske villaer fra slutten av
1920-årene, mens tre hjørnevillaer i
krysset Apalveien-Lille Frøens vei –
Suhmsgate fra fem-seks år senere er i
en helt ny stil, funksjonalismen. Her
begynte Historielagets vårtur 8. juni
med forsker og malerikonservator Jon
Brænne.
Annen etasje i treverk hvilte på en
første etasje i betong med to ulike farger.
De to unge arkitektene Sverre Aasland
og Arne Korsmo bestemte fargevalget
både ute og inne. Utgangspunktet var
fargekartet for Oxanolje-maling og Alf
Bjerkes Farvevelger. Det mest iøyne
fallende hjørnehuset, Lille Frøens vei
16, slo an den funksjonalistiske tonen for
hele området. Nabohuset, Lille Frøens
vei 14, er det første eksempel på det
samtiden kalte skjørt-og-bluse hus, hvor
treverket i annen etasje henger tilsynela
tende løst over første etasje i en annen
farge. Vi ble invitert inn for å studere
arkitektens fargevalg, en monokrom op

pgang i én grønn farge og sterke farger i
alle rom. Stuen hadde buet glassdør og
gulltak og stuen i annen etasje en stor,
helt unik veggklokke av glass (bilde
neste side). Her hadde Arne Korsmo selv
bodd de to første årene. Jon Brænne var
begeistret over at de tre huseierne var
opptatt av å opprettholde arkitektenes
intensjoner: ”Fornøyde eiere fører til
fornøyde hus og fornøyde antikvarer.”
Turen fortsatte til Farmasøysisk in
stitutt og Astrofysisk institutt i samme
funksjonalistiske stil. Fargene var varme
og sterke og understrekte selve konstruk
sjonen med synlige bærende søyler og
bjelker. Ved oppussing var bygningene
ført tilbake til de opprinnelige fargevalg
og var fri for hærverk fordi brukerne var
fornøyde.
Turen ble avsluttet i en av perlene i
Bydel Vestre Aker, Havna allé. Grosserer
Dammann hadde kjøpt hovedhuset i
området, ”Havnen” fra 1859, med jorder
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skyld bygde eieren også opp en utvendig
kommandotrapp opp til taket, slik at han
var sikker på å kunne se sjøen.
Jon Brænne avsluttet ved Perlen, Vil
la Dammann, i enden av alléen. Han sa

at villaen var blitt utpekt av utenlandske
arkitekter som en av de mest verdifulle
privatboliger i verden på 1900-tallet. Jon
Brænne ble takket sterkt av om lag 40
begeistrede deltakere og av lederen for
Historielaget.
De som ikke deltok på turen, kan
lese boken ”Arne Korsmo, arkitektur
og design” av Jon Brænne, Eirik T.
Bøe og Astrid Skjerven. Den har en
grundig gjennomgang av arkitekturen,
fargebruken og hvert av husene. Det er
en lekker bok, som gir bedre forståelse
for noe av det mest verdifulle i bydelen.
Den anbefales på det sterkeste, både som
sofalektyre og som guide på en tur for å
se nærmere på disse husene. Det vil bli
en interessevekkende tur!

Jon Brænne foran Lille Frøens vei 16. Begge foto: Finn Holden.
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rundt. I 1930 ga han arkitektene Aasland
og Korsmo i oppdrag å utparsellere om
rådet, tegne og fargelegge alle husene,
utvendig som innvendig. Opprinnelig
skulle det være trehus, men pga. hus
tettheten satte bygningsvesenet foten
ned. Resultatet ble murhus på vestsiden,
trehus i øst. I 1937 fikk arkitektene
den høyeste utmerkelse for arkitektur i
Norge, Houens diplom. I dag valfarter
grupper av arkitekter og arkitektstudent
er fra hele verden hele året til Havna allé
for å studere 30-årenes funksjonalistiske
stil. Men det gamle hovedhuset er de

ikke interessert i.
Jon Brænne gjennomgikk hvert hus,
og huseierne selv fulgte interessert med.
Flere av dem var 3. eller 4. generasjon i
sin villa. Et av prakthusene var bygd til
en skipsfartsdirektør. Han ville selvsagt
se sjøen fra stuen. Han fulgte huset
under byggingen. Da han kom inn i det
som skulle bli stuen i annen etasje, gikk
han bort til vinduet, men kunne ikke se
sjøen. Dermed ble stue og kjøkken flyttet
opp i tredje etasje, mens soverommene
ble lagt i etasjen under. For sikkerhets
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Til venstre: Havna allé 9 med kommandotrappen øverst.
Over: Villa Dammann, Havna allé 15, sett fra syd etter restaurering.
Under: Villa Dammann, sett fra nordøst, og inngangen til høyre. Huset ble restaurert utvendig i 2001/2002. Bildene fra boken.
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FRIVILLIGHETSSENTRALEN
Vi trenger ikke medlemmer – bare
frivillige!
Vestre Aker Frivillighetssentral er et
sted hvor mennesker kan få hjelp! Sen
tralen påtar seg små og store oppdrag
– hverdagsproblemer som det ofte er
vanskelig å få hjelp til. Flere hundre har
brukt sentralen siden oppstarten i 1999
for å få dekket sine behov – for å oppnå
en lettere tilværelse, bedre livskvalitet
og trivsel.
Vi formidler hjelp til å løse små
problemer som skifting av lysstoffrør,
handling, følge til lege etc., tekniske og
praktiske ting i hjemmet, rådgivning,
formidling, sosialt nettverk, besøksvenn
eller telefonkontakt, lettere hagearbeid,
snemåking og strøing, hjelpemidler i det
daglige o.l.
Sentralen avholder kurs, nå senest
datakurs for nybegynnere, samtalemøter
ved sorg, samlivsbrudd og livskriser
og matkurs. Vi samarbeider med andre
sentraler og kan derfor tilby et mangfold
av aktiviteter.
Velferdsstaten kan ikke løse alle
oppgavene alene. Frivillighetssentralen
stiller mennesker til disposisjon med
engasjement og lokal tilhørighet.

Vil du bli frivillig?
Kan du tenke deg å hjelpe men
nesker i en vanskelig situasjon som
trenger hjelp i hverdagen? Eller bli med
i et større fellesskap til beste for våre
medmennesker. Små og store oppdrag
fra en time til flere, venter på sine friv
illige. Har du litt tid, mye tid, tid av og
til? Du kan bli kontaktvenn, turvenn,
besøksvenn eller telefonkontakt. Når
og hvor avgjør du, - det er mulig å si
nei også. Din innsats bestemmer du selv.
Bli med på å vise at det finnes men
nesker som bryr seg, som ønsker et
hjerteligere samfunn hvor nettverk og
fellesskap blomstrer, noe som gir trygg
het og sikkerhet. Lønnen er uselviskhet,
egenutvikling og øket selvverdi og takk
nemlighet. Vi mener det er godt betalt.
Det stimulerer våre indre behov og gir
oss livskraft og livsenergi.
Med vennlig hilsen
Svein R. Brubak, daglig leder Vestre
Aker Frivillighetssentral
Ris skolevei 14, 0373 Oslo. Tlf: 23 22
05 80.
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OSLOS BEGREDELIGE HISTORIE
av

Terje Nordberg

ved

Finn Holden

Oslos begredelige historie er en historie
om Oslo skrevet med et humoristisk
glimt i øyet. Utgangspunktet er at Oslo
har lidd den vanskjebne å bli hovedstad
i Norge. Egentlig var det Fetsund som
skulle ha vært hovedstad. Fetsund hadde
forutsetningene, plassert ved landets
største vannvei, Glomma, slik London,
Paris og Warszawa ligger ved store elver.
Konkurrentene til Fetsund som hoveds
tad skulle ha vært Sarpsborg eller Hamar
ved samme vannvei, ikke Oslo, som
tvang seg vei av mangel på alternativer.
Terje Nordby har skrevet en uhøy
tidelig historie om Oslo. Han skriver
at ”Oslo er byen mellom barken og
veden, mellom forsvarernes og angrip
ernes kanoner, mellom kongemakten
og bøndene, mellom nasjonale krav og
lokale behov.” Enten har Oslo vært i
sentrum for begivenheten, eller så har
begivenhetene i sentrum skyllet over
byen.
Titlene på kapitlene varsler den hu
moristiske undertonen, Gud går på ski,
Markedsføringens kunst, I kirkeveggen,
Tre Roser og to blad Krummedike, Mus,
Mule og Rev, Lurendreieren, Den lærde
legen, Holmgang på Frogner.
Historien til Terje Nordby er sentrert
rundt viktige personer i rikshistorien og
i byens historie. Noen ganger beveger
vi oss langt fra byen, både geografisk og
tematisk, andre ganger er vi midt inne i
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byen, enten dette er i trehusbyen Oslo
eller i Kvadraturen i Christiania. Dette
gir boken et springende preg.
Når så meget er sagt, lærer vi samti
dig mye i boka. Terje Nordby har festet
seg ved de morsomme detaljene, som
sammen gir et godt bilde av personer
og samfunnet. Omtalen av Christian
Kvart viser motsetningen mellom kong
Salomo og Jørgen Hattemaker, mellom
kongens kvinnehistorier og den strenge
seksuallovgivningen for innbyggerne.
En sentral mann i byens historie som
Selius Marselis (”Lurendreieren”) får
en morsom og innsiktsfull omtale.
Skildringen av Bernt Anker (”Ekeberg
kongen”) gir et interessant bilde både
av den betydningsfulle og forfengelige
trelastkongen og av miljøet i Christiania
på hans tid. ”Tukthus, fattighus og slott”
viser kontrasten mellom det monumen
tale tukthuset og den lille kongeboligen
før Slottet ble bygd, samtidig med en fin
og medfølende skildring av Ole Høilands
skjebne.
Om generalmajor Frantz Wilhelm
Sehested, som levde i Oslo Ladegård i
1780-årene, skriver Terje Nordby: ”Han
trivdes utmerket i ladegården, men re
isen mellom Gamlebyen og Christiania
var en sølete og humpete affære. Noen
brolegging fantes fortsatt ikke, og veien
var knapt fremkommelig for karossen
hans. Stadig i resirkuleringens ånd,
fikk generalmajoren derfor revet Hal
lvardskirkens ruiner, slik at steinene
kunne brukes til å utbedre kjøreveien.
Mens han var i gang, laget han et fortau

også. På den ene siden av kjørebanen
la han en lang rekke gravstøtter fra den
gamle kirkegården, slik at folk kunne gå
tørrskodd, og samtidig ha litt lesestoff
på veien.”
”Under sitt norgesbesøk i 1890 sto
Tysklands keiser Wilhelm II for den
høytidelige åpningen av Frognerseteren,
men dessverre var ikke restauranten
ferdig, så keiseren ble servert i et midler
tidig telt med utskårne dragehoder på
teltstengene.
Den nye veien opp til Frognerseteren
ble samtidig døpt av den celebre gjesten,
og det var neppe noen overraskelse at
navnet ble Keiser Wilhelms vei. I sin
tale unnskyldte ordføreren veistumpens
enkelthet, men la til at ”dette skogparti
er nu engang blit os kjært. Derfor vover
vi at rette denne anmodning til Deres
Majestæt.” Keiseren var i høyeste grad
medgjørlig, der han satt i sin nye, norske
admiralsuniform. Wilhelm elsket uni

former, og benyttet enhver anledning
til å ikle seg en fra sin samling på over
to hundre eksemplarer. I Berlin ble det
sagt at han ikke kunne passere en gull
fiskbolle uten å skifte til en uniform fra
marinen.”
Sommeren 1850 herjet koleraen i
Christiania. ”Av de 1547 døde tilhørte
1137 håndverkerstanden, arbeider
standen, eller var koner og enker av ”ar
beids- og den simplere borgerklasse”. I
embetsstanden var det bare 27 døde. Det
var de usle leveforholdene i forstedene
som var årsaken til sykdommens eksplo
sive utbredelse, i enkelte gårder døde
nærmere en tredjedel. Den sortladne
gjest gjorde kanskje ikke forskjell på
fattig og rik, men det gjorde Christiania.”

Omslaget til boken, "På Karl Johan", av Ludvig Ravensberg 1944. Foto: J.
Lathion, Nasjonalgalleriet 2004.
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Detalj fra et elevprosjekt på Vinderen skole ved 100-årsjubileum.
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