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Denne gang arrangerer Vinderen Historielag busstur på 
Østkanten torsdag 15. september.

Bussen går kl. 1000 fra Bussterminalen Galleri Oslo.  
Medlemmer av styret vil være behjelpelig med å finne veien 

til bussen fra T-banestasjonen på Jernbanetorget. Bussen går 
presis. Beregn god tid fra T-banestasjonen til bussen.  

Vi kjører til forskjellige områder på Østkanten: 
Sagene, Torshov, Grünerløkka og Grønland og foretar korte 

vandringer på stedene. 

Veileder på turen er Leif Gjerland, 
Aftenpostens populære kronikør.

Bussen stopper ca. kl. 1400 ved Olympen på Grønland hvor vi 
spiser lunsj. Beregnet retur kl. 1500 på egen hånd med T-bane, 

buss eller trikk.  

Pris per person kr 350,-.  Påmelding til Seyna Sønnichsen 
tlf.22 14 57 83 eller 900 66 583 eller Bjørn Christophersen 

tlf. 938 99 474. innen 9. september. Betaling til historielagets 
konto 7874 05 98 200.

    
 

VELKOMMEN!

Finn Holden
leder

VELKOMMEN TIL 
HØSTTUR 
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av ErlE MoEstuE BuggE

Gaten er den siste du kommer til fra 
Vinderen før Blindern stasjon. Om 
vinteren livsfarlig glatt og ofte glemt av 
strøbilen, men om sommeren vennlig 
og imøtekommende med sus av historie 
i trekronene.

Travel virksomhet preger området, 
mennesker haster av gårde mellom 
Universitet, sykehus, T-bane og forsk-
ningspark. Gatestubben er som en liten 
oase kjent for 12 villaer oppført i en 
stil som vakte oppsikt da den var ny 
i begynnelsen av 1930 årene. Såkalt 
funkis. Arkitektene Arne Korsmo og 
Sverre Aasland var inspirert av den 
nye byggekunsten lenger sør i Europa. 

De hadde studert hos Walter Gropius 
på Bauhaus skolen i Tyskland og var 
opptatt av blant andre den sveitsisk-
franske arkitekten Le Corbusiers dristige 
arkitektur. Resultatet ble boliger som var 
lite i tråd med tradisjonell norsk bygge-
skikk og som med sine flate tak bringer 
tanken til middelhavslandene. 

Går du inn i alleen og ser nærmere 
etter, legger du merke til at husene 
er ganske forskjellige. Mot øst er de 
oppført i tre med svakt skrånende tak. 
På den andre siden av gaten hersker 
betongkubene. De tre første er dekket av 
murpuss, lenger inne i alleen er husene 
reist i røff betong.  Hva skyldes at denne 
særegne, avantgardistiske arkitekturen 
grodde frem akkurat her?

HAVNA ALLE –
en oase i all travelheten

Villa Dammann. Foto: Finn Holden.
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Studenter i strie  
strømmer
Halvveis inne i alleen møter blikket en 
staselig villa i sveitser stil. Vingrosserer 
Axel Dammann som bodde der, var 
bereist, kunst- og kulturinteressert. Han 
fulgte med på hva som skjedde innen 
moderne arkitektur og ønsket seg en ny 
bolig mer i tråd med det toneangivende 
ute i Europa. Området Havnen, som var 
hans eie, ble utlagt til tomter. Selv be-
holdt han tomten lengst mot syd der Villa 
Dammann reiser seg. Huset er fredet av 
staten og regnes som en av Norges mest 
særpregete villaer, berømt også utenfor 
Norges grenser. Studenter kommer i strie 
strømmer innover i alleen for å studere 

det oppsiktsvekkende byggverket. I det 
siste har villaen igjen fått mye oppmerk-
somhet  da den nåværende eieren Erling 
Kagge har protestert mot utbygging av 
nabotomten.

Villa Dammann er utvilsomt den 
mest originale i Havna allé. Arkitektene 
har her fått fritt spillerom, til forskjell 
fra de andre husene der de i større grad 
måtte bøye seg for byggherrenes ønsker. 
Tidligere eier arkitekt Sverre Fehn var 
gift med min pianolærer, og jeg fikk på 
den måten anledning til å se dette flotte 
huset på nært hold. Hovedrommet har 
overraskende få vinduer, men gjennom 
to lange, smale åpninger mot øst og vest 
slippes lyset inn. Mot syd åpner seg et 
lite rom med et panoramavindu som 
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strekker seg over hele veggen.
Karakteristisk for husene på østsiden 

av alleen er kombinasjonen av det tradi-
sjonelle og det nyskapende i materialer 
og oppbygging. Nr 10 for eksempel 
har utenpåliggende pipe i hvit mur som 
kontrast til rødmalt liggende panel. En 
balkong skjermer inngangspartiet som 
en baldakin. Til sammen elementer som 
danner et strengt, men harmonisk hele.  
I følge kunsthistorikeren Eirik T. Bøe er 
slike kontrasterende virkemidler hentet 
fra europeisk samtidsarkitektur. Bøe har 
skrevet hovedoppgave om alle Korsmo 
og Aasland villaene i Havna allé. Tre-
husene står altså i en norsk tradisjon, 
men er samtidig klart inspirert av de 
internasjonale funksjonalistiske strøm-
ningene. Her stilles krav til enkelhet og 
klarhet, og det kreves at gjenstandenes 
og bygningenes form skal være en lo-
gisk følge av deres materiale og bruk. 

Vinduene er usymmetrisk plassert, men 
likevel i fin balanse.

Nummer 9 hvor vi bor, er som et 
eneste stort eksperiment med utradi-
sjonelle tekniske løsninger.  Det flate 
taket har et avløp i midten der vannet 
renner ned. Takrenner finnes ikke. Hva 
som ville skje hvis dette innvendige av-
løpet fikk sprekker eller ble tettet av rusk 
og rask, er til å holde en våken om nat-
ten.  Parketten i stuen knirker riktignok 
faretruende i området rundt det kritiske 
punktet. Men knirkingen har vært der 
så langt tilbake jeg kan huske. Og vi går 
fortsatt tørrskodd omkring. 

Ikke vedlikeholdsfritt
Det blir hevdet at hus av betong er ved-
likeholdsfrie, men virkeligheten er en 
annen. Stadig finner jeg nye biter malt 
betong på bakken og rustent jernarmatur 
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som titter frem. Ifølge min venn mureren 
er dette resultat av vinterens herjinger.  
Regn og snø finner veien inn i ørsmå 
sprekker. Når vannet blir til is, sprenger 
den betongen.

Hvis den utvendige trappen mot øst 
gir assosiasjoner til skipsfart, er det helt 
naturlig. Erling Bryn, min bestefar, var 
sjøkaptein, senere sjøfartsdirektør og 
kunne ikke tenke seg et hus hvor han 
ikke hadde utsikt til havet.

Tegningene til Korsmo eller var det 
Aasland? De to hadde kontor sammen 
fra 1928 til 1934 da villaene i Havna 

allé ble tegnet og ansvarsfordelingen er 
noe uklar.

Byggherrens tilknytning til havet 
fikk også betydning for interiøret. Da 
Korsmo kom med tegningene i 1932, 
lå stuen i første etasje, men dette kunne 
ikke sjømannen leve med. En stue uten 
utsikt til havet! Dermed havnet stue og 
kjøkken i annen etasje, mens tre små 
soverom og «pikeværelset» ligger i 
første. Rommenes beskjedne dimensjon 
skyldes etter min mening den sentrale, 
innvendige trappen.

En dristig arkitekt og en viljesterk 

Over og side 3: Villa Dammann sett fra hagesiden. Foto: Jon Brænne.
Til venstre: Havna allé 9. Foto: Finn Holden.
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byggherre. Sammen skapte de et hus 
utenom det vanlige og ikke av de mest 
praktiske. Men et hus med utvilsomt 
mye sjarm. 

I dette huset er feiekoster viktige 
redskap. Jo stivere bust, jo bedre. Fra 
hagens mektige lindetre og stolte bjørk 
drysser mengder av blader og blomster 
ned på terrasse og trapper. 

Aller mest gleder jeg meg over 
fasaden mot syd med sitt store, rektan-
gulære vindu og tre mindre under. Her 
har Korsmo skapt en komposisjon som 
får meg til å tenke på den nederlandske 
kunstneren Piet Mondrian. Fasaden 
er oversiktlig og streng, men samtidig 
poetisk.

Pionerer 
Arkitektene Arne Korsmo og Sverre 
Aasland var pionerer innen norsk 
funksjonalisme, og med Havna allé 
viser de retningens spennvidde. Tre-
husene mot øst er særlig originale sett 
i ettertidens lys ettersom disse forener 
internasjonale modernistiske impulser 
med hjemlig tradisjon. Murhusene på 
vestsiden av alleen kan synes mer djerve. 
Disse gjenspeiler imidlertid ideene til 
den internasjonale avantgarden. Målet 
for funksjonalistene var å frigjøre seg 
fra stilhistoriske rammer og skape en 
arkitektur mer i pakt med den moderne 
tid. Korsmo og Aasland oppnår dette 
målet, men løsrevet fra forbilder av 
enhver art er altså ikke denne spreke 
arkitekturen.  

Havna allé 1. Foto: Finn Holden.
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«Farger i arkitekturen er et middel 
vel så viktig som grunnplaner og snitt». 
Ordene stammer fra Le Corbusier, men 
kunne like gjerne vært uttalt av Arne 
Korsmo som et apropos til villaene i 
Havna allé. 

Jon Brænne som bor i Axel Dam-
manns gamle sveitservilla, har bakgrunn 
som malerikonservator og forsker i 
Norsk Institutt for Kulturminneforskn-
ing. Han har interessert seg for farge-
bruken i Korsmo og Aasland villaene 
og har studert interiørene på nært hold.  
Funnene viser en overraskende dristighet 
i bruk av farger. Blåklokkeblått, gress-
grønt, tyrkis og orange brukes i forskjel-
lige kombinasjoner, gjerne rammet inn 
av svarte lister. Sølv og gull er ikke uvan-
lig, heller ikke mønstrete, farge glade 

tapeter.  Forestillingen noen av oss har 
hatt om at funkis er ensbetydende med 
tilbakeholdne, lyse farger, viser seg å ha 
lite å gjøre med virkeligheten.

Kilde: 
Arne Korsmo, arkitektur og design, 
skrevet av Jon Brænne, Eirik T. Bøe og 
Astrid Skjerven. Universitetsforlaget 
2004.

Eirik Bøe, Husene i Havna allé, Vinderen 
Historielag 1/2002.

Jon Brænne, Havna allé 15 – «Villa 
Dammann». Farge- og materialunder-
søkelser av eksteriøret, Vinderen Histo-
rielag 1/2002.

Havnen, Havna allé 7, tidligere Østre Gaustad gård. Arkitektstudentene er ikke 
like interessert i dette huset som i de andre i Havna allé. Foto: Finn Holden.



8

av Bjørn ChristophErsEn

Vi står nå foran store forandringer ved 
Skådalen kompetansesenter. Deler av 
virksomheten skal nedlegges. Det kan 
derfor være grunn til  å gjengi noe av den 
skiftende og dramatiske utvikling som 
gjennom tidene har  skjedd i arbeidet for 
hørselhemmete barn. Det gjelder både  
endrete pedagogiske metoder og  endrete 
muligheter for medisinsk behandling.

Først et tilbakeblikk langt bakover 
i tiden. Starten skjedde i 1807 ved at 
«Christian den Syvende, af Guds Naade, 
Konge til Danmark og Norge» befalte 
at det skulle opprettes «et offentlig In
stitut til Døvstummes Underviisning og 
Opdragelse» beliggende i København, 
men felles for begge riker. Landets 
sogneprester fikk i oppdrag å registrere 
døve barn i sine sogn. P.g.a. ufredsårene  
fikk bare en nordmann, Andreas Chris-
tian Møller sin utdannelse ved skolen.  
Han ble til gjengjeld en nøkkelperson 
for opprettelse av en skole i Norge. En 
avgjørelse om dette måtte etter 1814 
tas på Stockholm slott da det «behaget 
Hans Majestæt Kongen» å godkjenne de 
foreliggende planer. Etter et forslag om 
en felles norsk-svensk skole i Karlstad, 
seiret også på dette området den norske 
selvstendighets- tanken. Den første, 
norske døveskolen ble i 1825 lagt til 
Trondhjem i tråd med «gründeren», 
Andreas Christian Møllers ønsker.

Deretter ble Kristiania Døvstumme 

Anstalt opprettet i 1848 av teologen, 
Fredrik Glad Balchen. Skolen hadde 
forskjellig tilholdssted, først i en 
gård på selve Karl Johans gate, så på 
Schafteløkken, deretter på Lindern til 
den i 1934/35 flyttet til Skådalen.

Døveundervisningen ved de to 
skolene og etter hvert en i Bergen, 
representerte et meget stort fremskritt. 
Uten spesiell undervisning og trening 
kunne personer som var født døve, ikke 
utvikle et språk, ikke «delaktiggjøres i 
Menneskehedens Tankeliv», derav beteg-
nelsen døvstumme. 

Det ble i utgangspunktet brukt to, til 
dels konkurrerende pedagogiske metod-
er. Den ene metoden kalles tegnmetoden, 
«den franske tegn-/skrift-metoden». Den 
andre er  «den tyske»  talemetoden ( 
den orale metoden) «hvorefter den Døv
stumme  oplæres i at gjøre sig forstaaelig 
for Hørende gjennem Lydsproget». For å 
lykkes med talemetoden med munnav-
lesning og stemmbruk, var det viktig at 
barna begynte tidlig, før 7-8 års alder. 

Instituttet i Trondheim satset mest på 
tegnmetoden,  Kristiania Døvstumme-
anstalt mest talemetoden.

Alminnelig skoleplikt ble innført i 
Norge og Danmark så tidlig som i 1749 
om enn undervisningen kunne være 
kortvarig. Men undervisningsplikten 
gjaldt ikke for døve. For dem var det en 
frivillig sak. Familiene måtte betale for 
undervisningen, gjerne ikke over fire 
spesiedaler pr måned. Barna utgjorde 

DØVESkOLEN I SkåDALEN
Fra Christiania Døvstumme-Institut til 
Skådalen kompetansesenter for døve
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også ofte billig arbeidskraft som noen 
familier nødig ville avgi til fordel for 
skolegang.

Offentlige bevilgninger til døve-
undervisning måtte i denne ressursfat-
tige tiden konkurrere med midler til 
undervisning av blinde. Noen mente at 
undervisning av blinde burde prioriteres 
på bekostning av døve.  Et virkningsfullt 
motargument fremholdt fra døveskole-
hold gjaldt kristendomsundervisningen. 
Blinde kunne tilegne seg kristendoms-
kunnskap like godt som seende, uten å 

gå på egne skoler. Det var ikke mulig 
for døve. 

Fra bolig hos pleie-
foreldre til internat 
Guttene ved skolen i Christiania måtte 
fra starten ca 1850 plasseres hos pleie-
foreldre i håndverkerhjem som var 
forpliktet til å gi barna opplæring i 
håndverket f. eks. skomakere, skreddere, 
dreiere og når mulig, hos en boktrykker. 

Denne tegningen av Schafteløkken sto på forsiden av «Skillings-Magazin» i 1870. 
Artikkelen begynner slik: «Naar man tager sig en Tour udover Drammensvejen 
og bøjer af til Frogner, faar man tæt ved denne Gaard, paa venstre Side af Ve-
jen, øje paa en Klynge med Bygninger, med en stor gul Bygning i Midten. Stedet 
har en sjelden smuk Beliggenhed, med en prægtig Udsigt over Fjorden og La-
degaardsøen, og omgiven af en vakker Park og Have. Det gaar under Navn af 
Schafteløkken, og er Opdragelsesanstalt for Døvstumme.»
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Der ville de også få trening i å kommu-
nisere med hørende ved tale og munn-
avlesning. Pleieforeldrene fikk betaling 
for «Kost, logi og Forpleining» 20-22 
spesiedaler årlig og etter hvert hjelp 
av barna i håndverksbedriften. Jentene 
fikk på samme måte 2 timer daglig i 
«Fruentimmer og Haandarbeide» for 
å kunne bli hushjelper. I tillegg kunne 
de mot tilleggsbetaling få opplæring ved 
en syskole  så de etter konfirmasjonen  
kunne forsørge seg selv som syersker «så 
de ikke blir til byrde for kommunene». 
Fra 1852 ble det mulig for jentene å bo 
på skolen slik at det ble lettere å føre 
tilsyn med deres «Flid og Opførsel».

Det var færre jenter enn gutter ved 
skolen, i perioder bare halvparten så 
mange. Noen mente at det ikke var 
nødvendig for jenter å gå på skole, «for 
de skal bare bli gift og gjøre husarbeid». 

Skoleåret skulle begynne på samme 
tid som for andre barn. Men fordi det 
ikke var skoleplikt for døve, begynte en 
del elever først når det passet foreldrene. 
Hvis et barn trengtes til hjelp hjemme på 
gården, kunne det f. eks. komme til sko-
len først når «høstonna» var unnagjort. 

Erfaringene med å bo hos pleieforel-
dre var delte. Skolen søkte derfor fra ca 
1857 om statlig støtte slik at også gut-
tene kunne få bo på internat ved skolen. 
Elever som var blitt plassert hos pleie-
foreldre, kunne utvikle seg til det verre, 
spesielt fordi disse bor «netop paa de 
Kanter af Byen hvor saa meget Udskud 
fra alle Landets Egne samles». Der ble 
elevene utsatt for «mangehaande Fris
telser og Forførelser». Den nye skolen 
måtte derfor ligge utenfor byen.  Skolen 
følte ansvar for elevenes oppdragelse, 
deres «moralske Fremgang». 

Skolens leder, cand. theol. Balchen, 
fikk i 1858 et statlig lån til å kjøpe «den 
saakaldte 'Schafteløkke' Elisenborg, 
beliggende i Akers Sogn omtrent ½ mil 
fra Kristiania». Det tok «en stiv time» å 
gå dit fra sentrum. Det ble også innrettet 
opplæringsverksteder i på selve skolen. 
Beliggenheten utenfor byen gjorde det 
mulig å anlegge en kjøkkenhage for å 
lære elevene å dyrke grønnsaker. Til 
formålet ble 6-7 mål innkjøpt av konsul 
Heftye som før også eiet bebyggelsen på 
Schafteløkken. 

Høyere undervisning
De fleste elevene sluttet ved skolen etter 
seks års skolegang etter konfirmasjon. 
Noen få elever fortsatte lenger etter 
foreldrenes ønske. Det ble som et for-
søk opprettet en 7. klasse for to elever 
med fransk, latin og senere gresk på 
timeplanen. Planen var om mulig å føre 
dem frem til examen artium.  Det lyktes 
i 1871 da de to avla examen artium ved 
Universitetet i Oslo på lik linje med 
de hørende. «Examinationen foregik 
mundtlig, som for Hørende, og Spørgs
maalene aflestes med megen Lethed fra 
Examinators Læber».

Den ene, Lars Havstad, ble en kjent 
person og avisredaktør. Den andre, Hal-
vard Aschehoug startet sammen med en 
fetter en bokhandel som senere utviklet 
seg til Aschehougs forlag. 

 Ingen døveskole i andre land hadde 
tidligere ført elever frem til universitets-
nivå. Det vakte internasjonal oppmerk-
somhet og førte til at bestyrer Balchen 
fikk elever fra andre land. Også bare 
tunghørte kom for å lære munnavlesning 
som støtte for sin hørsel. Det gjaldt to av 
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kong Oscar IIs barn, prinsesse Eugenie 
og prins Carl.

«Lov om Skoler for  
Abnorme Børn»
En milepel kom i 1883 ved innføring 
av skoleplikt for døve barn som en del 
av «Lov om Skoler for Abnorme Børn».  
Det innebar at det ble et offentlig ansvar 
å sørge for et tilstrekkelig antall under-
visningsplasser som ga undervisning for 
barn uavhengig av foreldrenes økono-
miske forhold. Flere nye døveskoler ble 
opprettet rundt i landet til dels private 
med offentlig støtte. En døveskole i 
Nord- Norge ble vurdert opprettet, men 
tanken oppgitt med den begrunnelse at 
«den lange mørketid der nord skaper for 
store problemer for den viktige munn
avlesningen». 

 I en representativ skoleplan (fra 
Balchens skole på Schafteløkken) opp-
lyses det at : «Undervisningstiden er : 
Formiddag i Læsning, Regning, Skriv
ning, Retskrivning, Religion, Historie, 
Geografi  og Tegning. Eftermiddag 
undervises Pigebørnene i Haandarbeide 
og Drengene i de Haandverk, hvortil de 
viser Lyst og Anlæg». Samtlige elever 
«vænnes til et regelmessigt Liv fra Mor
gen til Aften til Orden, Lydighet, Punkt
lighed og Raskhed, og forhaabentlig vil 
derfor enhver Ytring af Usædelighed 
i Tide blive bemærket og hæmmet». 
Etter konfirmasjon og endt skolegang 
fikk guttene gjerne arbeidsplass ved 
skomaker- og skredderverksted eller i 
den geografiske oppmålings tjeneste el-
ler i byens boktrykkerier. Jentene pleide 
– uten vanskelighet – å få arbeide som 
«Sypiger og Tjenestepiger». I følge et 

Sophies Minde på Skådalen. Postkort ca. 1910.
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doktorarbeide om de døves situasjon fra 
1870 årene, gikk det bra med de fleste et-
ter endt skolegang selv om mange hadde 
«daarlige Chanser i det ægteskabelige 
Lotteri». 

Døveskolen i Schafteløkken ble i 
1891 flyttet til midlertidige lokaler i 
Vibes gate. Først i 1903 fikk skolen 
som nå het «Kristiania offentlige skole 
for døve», mer permanente lokaler på 
Lindern, Ullevålsveien 72. Der var det 
stor tomt og bygninger som ble ledige 
etter ar «Åndsvakesskolen for gutter» 
var flyttet derfra til Levanger.  Først i 
1913 fikk skolen elektrisk lys, noe som 
«lettet arbeidet og munnavlesningen, 
og var mye tryggere enn oljelampene».

 I 1911 solgte Departementet en 
del av tomten til bygging av Veteri-
nærhøyskolen og ønsket etter hvert 
mer av området til dette formål. Det ble 
deretter i mange år arbeidet fruktesløst 
med planer for en ny stor døveskole, 
bygget for formålet på Lilleaker. Dårlige 
økonomiske tider kom i veien. Lokalene 
på Lindern forfalt i mellomtiden. 

Til Skådalen
Endelig fikk Staten tilbud om å over-
ta eiendommen «Sophies Minde på 
Skådalen, tidligere anstalt for van
føre, for en meget lav pris, bare 100 
000 kroner», et røverkjøp. Dit flyttet 
døveskolen ved årsskiftet 1934/35. 
Eiendommen var på 20 mål. Den gamle 
skolebygningen var stor nok til internat, 
klasserom, spisesal m.m. En del ominn-
retning måtte til, og det måtte bygges en 
ny bygning for verksteder og gymna-
stikksal, og en bestyrerbolig. 15. januar 
1935 ble «Skådalen offentlige skole for 

døve» åpnet for 80 fastboende elever 
og dessuten 10 barn fra Oslo. Døve-
forbundets organ «Tegn og Tale» skrev 
en begeistret reportasje fra skolen som 
den på alle måter fant meget godt egnet 
for formålet. Elevenes egen skoleavis 
«Skådalsposten» skrev reportasjer fra 
slalåmrenn i Tårnbakken, hopprenn i  
Schrøderbakken, aking i Korketrekkeren 
og fotballkamper mot andre døveskoler 
på Hemingbanen. Forholdet mellom 
elevene ved Døveskolen og barna ellers 
i naboområdet på Skådalen, har med få 
unntak vært uten store konflikter. Med 
tegnspråk levet barna likevel i to for-
skjellige verdener.   

I Vinderen Historielags blad nr. 3 for 
1997 finnes en artikkel av en tidligere 
elev ved Døveskolen, Torbjørn Johan 
Sander. Den gir en glimrende skildring 
av miljøet på Døveskolen fra han be-
gynte der som 8 åring i 1938. Han 
gjengir mange gode minner, også hu-
moristiske. For eksempel forteller han 
at epleslang ikke var noe for døve. Det 
var en stor, åpen eplehave ved Slemdal 
Hotell.  Han skriver: «Ikke hører vi 
(døve) om noen kommer eller roper, og 
det er vanskelig å varsle hverandre». 
Han forteller også om en problematisk 
17. mai 1939. Barna fra Døveskolen 
skulle marsjere i tog til Slemdal skole. 
Der kunne de ikke høre talene. Så tog 
videre til Ris kirke. De kunne ikke gå i 
takt, og de følte seg beskjemmet ved det, 
de hørte ikke musikken. I kirken hørte 
de ikke verken prekenen eller sang og 
musikk. På Hemingbanen var det leker 
og konkurranser etterpå. De døve valgte 
stort sett å holde seg utenfor. Det ble bare 
misforståelser med hørende lekeledere.
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Tegnspråk igjen
Fra døveundervisningen startet i Oslo 
i 1848 hadde skolen i det alt vesentlige 
benyttet talemetoden. Tegnspråk var 
bare benyttet i spesielle tilfelle. Et 
eksempel var undervisning for døve 
som før skoleplikten ble innført, ikke 
hadde fått undervisning som barn. 
De kunne som voksne bli opplært i 
tegnspråk. I 1920 kom Norske Døves 
Landsforbund med et forslag om at 
døveskolene skulle endre sin avvisende 
holdning til tegnspråket, at elevene skal 
få undervisning i et «ordnet tegnspråk».  
Siden 1960 årene har undervisning i 
tegnspråk fått stadig større betydning i 
undervisningen av døve, parallelt med 
undervisning i talemetoden. Passasjerer 
med Holmenkollbanen har i disse årene 

hatt god anledning til å se på livlige 
tegnspråksamtaler mellom døve. 

Mellom døve er tegnspråk meget 
raskt og effektivt. For hvert ord/begrep 
finnes et tegn. Et tegn for «hus», et tegn 
for «bil» o.s.v. I tillegg benyttes et hånd-
alfabet med en håndstilling/be vegelse 
for hver bokstav. Det benyttes for 
eksempel for å angi stedsnavn, person-
navn og lignende. En ulempe er at det 
ikke finnes et internasjonalt tegnspråk.  
Svenske døve benytter ikke samme tegn 
som brukes i Norge. I Norge og Danmark 
brukes på den annen side de samme tegn. 
En rest fra unionstiden med Danmark?    

Sverre Fehn.
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Nye skolebygg fra 1976
De gamle skolebygningene overtatt etter 
Sophies Minde i 1935, ble etter hvert lite 
tidsmessige.  Foreldrene var ikke minst 
opptatt av at barna fortsatt måtte sove 
på sovesaler. Guttene og jentene hadde 
sovesaler med tilhørende dagligstuer i 
hver sin ende av den gamle bygningen.  
De små sov i 1. etasje, de store i 3. etasje. 
Der hadde vaktmesteren leilighet midt 
mellom gutte- og jenteinternatet. Han 
skulle hindre enhver kontakt der. Det var 
omtrent 20 senger i hver sovesal, to og 
to senger med hodegjerdet mot hveran-
dre med et lite nattbord ved hver seng.  
Klesskap dekket halve langveggen. 

Den gamle hovedbygningen ble til 
slutt revet og alt inventar knust i pros-
essen. De nye skolebygningene, tegnet 
av Sverre Fehn, sto ferdig i 1976. Det 
ble i alt bygget 10 nye hus. Barna fikk 
nå bo i en rekke små internater og fikk 
hvert sitt rom.

Omstillinger igjen
I årene som fulgte mot år 2000, skjedde 
igjen store forandringer. Skolen fikk 
færre elever som måtte bo på internat.  
Nye holdninger la mer vekt på at elever 
som trengte spesialundervisning, skulle 
bo og undervises i sitt lokale hjemme-
miljø. Det skulle gis støtteundervis ning 
for elever med særlige problemer, 
også hørselshemmede slik at de skulle 
integreres på vanlig skoler på hjem-
stedet. Ønsket om at flere skulle kunne 
bo hjemme, gjorde det vanligere med 
transport f. eks. med taxi fra hjemmet til 
Skådalen selv med relativt lang reisevei.  

Nye tekniske  
muligheter
Høreapparater ble tatt i økende bruk et-
ter ca 1960. Dette gjaldt de elever som 
hadde en hørselsrest. Ørebårne høreap-
parater var et stort fremskritt fra ca 1972.

Skådalen skole. Foto: Finn Holden.
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Et overraskende fremskritt skjedde 
mellom ca 1970 og 1985 da det ble 
utviklet spesielle elektroder som kunne 
opereres inn i det indre øret, såkalte 
cochleaimplantater. I det indre øret 
er det som kjent to viktige strukturer. 
Det ene er sneglehusformet og mottar 
hørselsinntrykkene og omformer dem 
til nerveinpulser som går til hjernen. 
Cochlea betyr sneglehus på latin. Den 
andre viktige strukturen er buegangene 
som registrerer hodets stilling i rommet 
og derved er sentral for regulering av 
kroppsbalansen.

De første resultatene med coch-
leaimplantater av tidlig modell ble lagt 
frem på et møte for verdens ledende 
øre-nese-halsleger i 1970. Resultatene 
ble presentert av en som av alle ting het 
dr. House (Bill House) fra House Ear 
Institute, Los Angeles, USA. Han ble 
først møtt med vantro. Døve skulle ved 
det kunne høre lyd.  En nestor i faget, 
professor ved Harvard University i Bos-
ton spurte: «Can you dr. House explain 
to us how it works?». Han svarte: «I do 
not know how it works, but it works». 
Den berømte autoritet fra Harvard kom-
menterte: «This is not only wrong, but an 
insult to the scientific community». Siden 
har utviklingen gått raskt. Moderne 
cochleaimplantater består av en rekke 
elektroder som legges inn i sneglehuset 
og stimulerer hørselsnerven på ulike 
steder og med ulike frekvenser svarende 
til frekvensen av den innkomne lyden. 

Den første cochleaimplantasjonen 
i Skandinavia ble foretatt av professor 
Erik Teig på Rikshospitalet i Oslo i 1986. 
Stortinget hadde bevilget en mill kroner 
til implantasjon av seks implantater.  På 
liknende måte som cochleaimplantas-

jonen først ble møtt med skepsis fra 
høremedisinsk hold, møtte metoden 
også adskillig skepsis fra døveskoler 
og døves egne organisasjoner. Noe av 
motstanden kan skyldes at behandlingen 
hos noen døve var virkningsløs mens 
den hos andre ga meget stor bedring av 
kommunikasjonsevnen. Man fant først 
senere ut at implantasjonen må gjøres 
tidlig i livet hos døvfødte, senest ved 6 
års alder, helst ikke senere enn ved to års 
alder. Døvblitte kan med godt resultat 
opereres senere. Rundt 95 prosent av 
døve barn får nå tilbud om en slik opera-
sjon. I underkant av 1000 nordmenn har i 
dag cochleaimplantat, hvorav halvparten 
ble operert som barn. Dette har ført til 
at muligheten for å integrere døve i 
undervisningen i vanlige skoler, har økt 
betydelig.

Dette er noe av bakgrunnen for at 
Kunnskapsdepartementet fra 1. feb-
ruar 2011 har bestemt at 3 av 4 statlige 
døveskoler skal legges ned med umid-
delbar inntaksstopp. En av dem er skolen 
i Skådalen. Dagens elever kan fortsett 
ut skoleåret 2013/2014. Vedtaket er 
omstridt, også politisk. Selv etter coch-
leaimplantasjon vil mange tidligere 
døve fortsatt trenge spesielle tiltak for å 
fungere i vanlige skoler. For eksempel 
kan situasjoner der mange snakker i 
munnen på hverandre, være krevende.  
Det er uenighet  om slike tiltak utenfor 
døveskole, vil komme til å fungere godt 
nok.

Ti av bygningene ved skolen i 
Skådalen er fredet av arkitektoniske 
grunner. Også i fremtiden vil det skje 
noe aktivitet der slik som for eksempel 
undervisning av døvblinde.
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av MariE Fodstad og  
BEntE strandE

Fra 1859 ble ved stortingsvedtak hoved-
stadens forsteder, som tilhørte Akers 
prestegjeld og stod under Akers skole-
myndigheter, innlemmet i Kristiania. 
Etter at Aker kommune på denne måten 
hadde gitt fra seg forstedenes fem faste 
skoler, var det igjen 20 skolekretser 
i Aker. Av disse hadde tre fast skole, 
Sørkedalen, Maridalen og Nydalen. I 
de øvrige 17 kretser var skolen ordnet 
etter omgangsskole eller rodeskole. Etter 
1840 hadde man i flere skolekretser leid 
fast skolelokale på gårdene. Disse leide 

HuSEBy SkOLE 150 år

lokalene ble kalt rodestuer, og skolen ble 
derfor kalt rodeskole.

For å kunne oppfylle de krav som 
landsskoleloven av 16.mai 1860 ville 
komme til å stille, besluttet Aker kom-
munestyre 3. november 1858 å bygge 14 
nye, faste skoler i prestegjeldet. Denne 
loven inneholdt mange minstekrav som 
kommunen måtte oppfylle, før staten 
ville tre inn med sin støtte. Loven av 
1860 krevde at de skolekretser som 
hadde over 30 elever, skulle ha fast 
skole. Var tallet under 30, holdt det 
med omgangsskole. Elevene i den faste 
skolen skulle deles i klasser når elevtallet 
var over 30.

Skoleplikten begynte i 8 års alderen 

Den gamle skolen fra 1861. Inngangspartiet med den originale branntrappen og 
moderne inngang for funksjonshemmede. Senere overlærer/rektorbolig, i dag 
SFO. Foto: Finn Holden.
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og varte til konfirmasjonen. Fagene det 
skulle undervises i, var religion, lesning, 
skrivning, regning og sang. Dessuten 
skulle det leses «utvalgte Stykker av 
Læsebogen». Denne leseboken inne-
holdt en del geografisk, historisk og 
naturhistorisk stoff, samt stykker fra 
norsk litteratur.

Av de 14 skoler Aker kommunestyre 
besluttet å bygge, var Huseby skole den 
ene.

Skolen ble oppført i 1860-61 tegnet 
av arkitekt O. Roll. Skolehuset hadde 
to skolerom og to leiligheter. Nord for 
skolehuset ble det bygget uthus, fjøs 
med plass til kuer, låve og vedskjul.  
Skolehuset er «det hvite huset», slik vi 
kjenner det i dag, der 3. og 4. trinn har 
Aktivitetskole (SFO). Tomten ble kjøpt 

for 736 speciedaler, og skolehuset med 
uthus kom på til sammen 2386 spd. Spe-
ciedaler er myntenheten som ble brukt i 
Norge fra 1560 til 1875. 

10. februar 1862 var første skoledag 
ved Huseby skole. 56 elever var delt på 
to klasser. Etter landsskoleloven hadde 
Aker kommune besluttet at det skulle 
være 27 ½ uke lovbefalt skole og 10 
uker og 1 dag frivillig skole. Fraværet 
i den lovbefalte skolen var helt oppe i 
43,7 prosent det første året ved Huseby.

De første lærerne
Ole Christian Hansen var den første lær-
eren ved Huseby. Dina Larsen Hovind, 
var den første lærerinnen, som det så 
fint het før.

Under: Skolen fra 1861 sett fra Sørkedalsveien. Foto: Finn Holden.
Til høyre: Hest og slede på Sørkedalsveien 1808. Til høyre inngjerdet lærernes 
hage. Foto: A. B. Wilse. Oslo Museum.
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Flere elever og større 
skole
I 1907 var elevtallet steget til 134, og 
det ble trangt om plassen i det lille hvite 
huset. I 1910 sto et nytt skolebygg, teg-
net av H. Bødker, klart i lærerens hage, 
med 4 klasserom over 2 etasjer, skole-
kjøkken og håndarbeidsrom på loftet og 
sløydundervisning i kjelleren. Det gamle 
skolebygget ble gjort om til bolig for 
lærerne. Skolen av 1910 ble bygget av 
«Abildsøtypen», og var enkelt utformet.

I 1933 var elevtallet nådd 205 elever 
fordelt på 8 klasser, og flere elever ble 
flyttet til andre naboskoler på grunn av 
plassmangel. I 1935 står en ombygget 
skole klar med vestibyle, overlærers 
kontor, legekontor, fire klasserom og 
gymsal med garderobe og dusj i 1. 
etasje. I 2. etasje var det fire klasserom, 
hånd-arbeidsrom, skolekjøkken, tegne- 
og fysikksal. Kjelleren hadde sløydsal, 
leserom og toaletter.

I 1945 hadde skolen 20 klasser og 
bare åtte klasserom og det ble derfor 
planlagt en ny utvidelse. Skolen slik 
vi kjenner den i dag stod ferdig i 1948 

tegnet av arkitekt G. Greve.
I perioden 1955-1960 steg tallet til 

1146 elever, men forholdene rettet seg 
ved at blant annet Voksen skole kom til. 
Ved 100 års jubileet i 1961 hadde skolen 
928 elever fordelt på 36 klasser. Ved 125 
års jubileet i 1986 lød tallet på 507 elever 
på 18 klasser. Skolen var oppe i 630 
elever og fire paralleller i 2002. Elev
tallet og klassetallet sank da Bogstad 
skole sto ferdig i 2005. Skolegrensene 
ble flyttet og elever overført fra Voksen 
til Bogstad, og noen Husebyelever ble 
flyttet over til Voksen. Huseby skole gikk 
over til å bli en treparallell skole igjen. 
I dag, ved 150 års jubileet, kan vi skilte 
med 520 elever på 23 klasser.

rehabiliteringen rundt 
årtusenskiftet
Skolen ble rehabilitert i 1999-2000. 
Opp ussingsarbeid og undervisning gikk 
om hverandre, og både lærere og elever 
var glade da det ble slutt på støy og støv.

Skolen hadde i mange år brakker, 
eller paviljonger som de også ble kalt, 
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i tillegg til skolebygget. Disse ble satt 
opp på grunn av plassmangel. På slutten 
av 60-tallet og begynnelsen av 70-tal-
let var det ungdomsskole i brakkene, 
elevene kom fra Voksen, Sørkedalen og 
Huseby. Dette var i påvente av at Hov-
seter ungdomsskole skulle bli ferdig. På 
slutten av 70-tallet og begynnelsen av 
80-tallet holdt Den Engelske Skolen til i 
brakkene, før de flyttet inn i egne lokaler. 
På 80- og 90-tallet huset paviljongene 
klasser for multihandikappede barn. 
Lærere ved hele skolen lærte tegn for å 
kommunisere med disse barna.

årtusenskiftet
I år 2000 ble et skrin gravet ned midt i 
store skolegård. Skrinet inneholdt blant 
annet bilder, tegninger og A-planer som 

skulle gi et inntrykk av hvordan det var 
å gå på Huseby skole på den tiden. I år 
2050 skal skrinet graves opp igjen.

Veldedige formål
En tradisjon ved Huseby skole var 
julemessen som ble arrangert annet 
hvert år. Elevene hadde på forhånd 
juleverksted og solgte produktene sine 
på messen. Elevrådet avgjorde hvilken 
organisasjon som skulle få inntektene fra 
salget. Redd Barna fikk i mange år gode 
bidrag fra skolen vår. 

De siste årene har elevene ved skolen 
deltatt i Skoleløp for Afrika. Ved å løpe 
har elevene klart å samle inn 342 464,- 
kroner de siste tre årene.

Widerøe flyfoto 26. mai 1948. Til høyre midt på bildet ligger Huseby skole, bak 
skolen husmannsplassen Persbråten. Byantikvaren i Oslo.
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Samarbeid med Mon-
tessori 
I 1989 hadde skolen et samarbeid med 
Montessoriskolen gjennom et år, der ti 
elever ble undervist med Montessori-
pedagogikk parallelt med to andre 
«vanlige» klasser ved skolen. Elevene 
flyttet over til Oslo Montessoriskole som 
startet på Vettakollen i 1990, men noen 
elever fortsatte på Huseby.

Verkstedpedagogikk 
På 80 og 90-tallet ble verkstedpeda-
gogikk vektlagt på Huseby skole. Dagny 
Holm var initiativtager og ledet det 
videre arbeidet med elevene. Verksted-
pedagogikk er en erfaringsbasert, tverr-
faglig og tematisk måte å undervise på.  
Arbeid gjennom lek, der barna jobbet på 
forskjellige stasjoner som i dag kunne 
tilhørt kunst og håndverk. Læreren 
skulle være aktivt lyttende til barnets 
tanker og utspill. Det var ikke selve 
produktet som var det vesentlige, men 
den prosessen som foregikk fra arbeidet 
startet til barna etterpå hadde tegnet og 
skrevet ned i hver sin arbeidsbok. Dette 
arbeidet tok fire skoletimer. Læreren var 
organisatoren og samtalepartneren som 
etter leken hjalp elevene med å skrive 
ned de erfaringene de hadde gjort seg 
under arbeidet, eller inspirerte dem til å 
skrive fortellinger til produktene.

På 90-tallet arbeidet elevene mye 
med prosjektarbeid, der prosjektarbeid-
metoden var like viktig som innholdet.  

Med L-97 kom 6-åringene inn i sko-
len. Lek stod i fokus første året, men det 
var mange som nesten måtte holdes igjen 
da læretrangen var stor. I dag med lære-

planen Kunnskapsløftet skal lesekoden 
helst knekkes i løpet av første klasse.

A-plan 
A-plan er en metode for å differensiere 
arbeidsoppgavene til elevene. I be-
gynnelsen av 2000-tallet startet et trinn 
opp med dette som et prosjekt, i årene 
etter fulgte flere trinn med i denne måten 
å organisere deler av elevarbeidet på. 
A-planen inneholdt også lekser for de 
eldste barna. De fleste elevene likte 
denne måten å arbeide på fordi de kunne 
ta en del valg selv, hvilke oppgaver de 
ville jobbe med og når. Men det var også 
mange av oppgavene som alle måtte 
gjøre. Med den nye læreplanen i 2006 
valgte de fleste å gå bort fra denne måten 
å organisere elevarbeidet på. Fag og 
enkelte timer kan fortsatt bli organisert 
etter denne metoden, men ikke i så stor 
grad som tidligere.

Nasjonale prøver 
Nasjonale prøver kom inn i norsk skole 
i 2004. Det er en landsomfattende 
kartlegging av norske elevers basis-
kunnskaper i fagene lesing, skriving, 
matematikk og engelsk. Prøvene er ikke 
ment å skulle måle elevenes kunnskaps-
nivå, men i hvilken grad de behersker 
de grunnleggende ferdigheter innen 
hvert fag. Opprinnelig var formålet 
med prøvene først og fremst å være et 
kvalitetskontroll- og styringsverktøy for 
læresteder og skoleeiere. Det ble likevel 
lagt mest vekt på prøvene som verktøy 
for oppfølging og individuell tilpassing 
av opplæringen for den enkelte elev. 
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Prøvene gjennomføres hvert år for 5. 
trinn på barnetrinnet.

Kunnskapsløftet er læreplanen som 
skal være styrende for vår undervisning. 
I dag er det økt fokus på basisfagene 
matematikk, engelsk og norsk i skolen. 
Hverdagen er mer preget av kartleg-
ging og testing, men samtidig en større 
metode frihet så lenge en oppnår de 
samme målene i lære-planen.

Grunnleggende ferdigheter er inte-
grert i kompetansemålene der de bidrar 
til utvikling av, og er en del av fag-
kompe tansen. De grunnleggende ferdig-
hetene i læreplanen er:

Å kunne uttrykke seg muntlig
Å kunne uttrykke seg skriftlig
Å kunne lese
Å kunne regne
Å kunne bruke digitale verktøy

Lesing er en av de grunnleggende 
ferdighetene som det jobbes mye med 
på Huseby. Biblioteket brukes ivrig av 
elevene og det arrangeres lesekurs og tett 
oppfølging av elevene i leseopplæringen. 
På 4. trinn har de hvert år prosjektet 
«Leselyst». Dette er et leseprosjekt som 
går over 5-6 uker med lesing i inntil to 
timer pr. dag.  I klasserommet er det en 
boksamling delt i fire vanskelighets
grader. Til hver bok følger det med 
arbeidsoppgaver som må besvares etter 
at boken er lest.  

ulike aktiviteter
Selv om basisfagene og fokus grunn-
leggende ferdigheter i læreplanen er 
viktige i skolehverdagen, foregår det 

Tom skolegård på Huseby skole 18. august 2011 venter på elevene. 
Foto: Finn Holden.
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andre og viktige aktiviteter i løpet av 
skoleåret. Elevene har blant annet tre 
aktivitetsdager i løpet av året, ulike 
fellessamlinger på tvers av klasser og 
trinn, Luciasamling, konserter og fores-
tillinger, ofte i regi av «Den kulturelle 
skolesekken». Siste skoledag i juni 
avsluttes alltid med dans i skolegården, 
alle elevene deltar og danser de samme 
dansene.

2. fremmedspråk
I skoleåret 2010-2011 startet Huseby 
opp med forsøk på 2. fremmedspråk 
for 7. trinn. Elevene kunne velge mel-
lom tysk eller fransk. De fleste elevene 
synes dette har vært en fin mulighet til 
å lære litt av et nytt språk før de starter 
på ungdomsskolen. Noen skulle ønske at 
vi også kunne tilby spansk, fordi mange 
har lyst til å velge det på ungdomsskolen.

Jubileumsåret
I jubileumsåret 2011 jobber Huseby 
skole med tilpasning til nye læreplaner, 

vurdering av elevene og har et økt fokus 
på at Huseby skole skal være en skole 
hvor mobbing ikke aksepteres. Både 
lærerne, ledelsen og ikke minst sosial-
lærer har et viktig arbeid i dette forebyg-
gende arbeidet. Skolen har vært med i 
Olweus-programmet i mange år. Dette 
er et program for å redusere mobbing og 
antisosial atferd i grunnskolen. Program-
met er utviklet av Dan Olweus, forsker 
ved Universitetet i Bergen. Voksne med 
gule vester i friminuttene, fadderordnin-
gen for 1. og 2. trinn, fellessamlinger på 
tvers av trinn, klassemøter, skoleravner 
fra 7. trinn som hjelper de yngre barna 
og elevkantine for de eldste elevene er 
noen av tiltakene som skal være med på 
å skape trivsel for elevene på skolen. 
Friminuttene har fått et større fokus 
det siste året med en økning av antall 
voksne ute i friminuttene, og på planen 
for neste skoleår står økt elevaktivitet i 
friminuttene.  
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av ClEMEns saErs

Den tredje boken til Asbjørnsenselska-
pet, årsskriftet for 2010, handler om 
hva Asbjørnsens nære samtid husket og 
skrev om ham. Bokens tittel er da også 
Minner om Peter Christen Asbjørnsen. 
Boken er på 185 sider og er rikt illustrert 
med en rekke ikke tidligere publiserte 
tekster og bilder. Godt papir og nydelig 
design så vel på omslag som i billedma-
terialet gjør den til en godbit i lesekroken 
eller som gave.

Asbjørnsen dokumenterte ikke bare 
folkeminner, seder og skikker, men var 
også med på å innføre nye tanker og 
tradisjoner. Det var han som introduserte 

Darwins utviklingslære i Norge, det var 
han som har æren for den juletrefest-
tradisjon som vi nå er så glad i. Det 
var Asbjørnsen som løftet fram selve 
folkesjelen med dets mange sagn og 
fortellinger. Det var mange av datidens 
mer eller mindre kjente personer som 
vanket i Asbjørnsens hjem i Homansby-
en, nærmere bestemt i Rosenborggaten 
2. Asbjørnsen hadde i unge år vandret 
adskillige mil i den norske fjellheimen, 
beskrevet og dokumentert den på sin 
vei. Som en anerkjennelse for dette 
ble han allerede to år etter Den Norske 
Turistforenings tilblivelse opptatt som 
æresmedlem (1870), «som et udtryk for 
dennes anerkjendelse af forstmesterens 
udmærkede fortjenester af turistlivets 
opkomst her i landet».

Boken kan bestilles ved henvendelse 
til Henning Østberg tlf: 930 37 411 eller

Clemens Saers e-post: clemens@
saers.com og koster kr 398-.

MINNEr OM  
PETEr CHrISTEN ASBJØrNSEN

Til høyre over: Asbjørnsens hjem i 
Rosenborggaten 2. 

Til høyre: Pennetegning av H. P. 
Hansen. 
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Om Asbjørnsenselskapet: Fore-
ningen ble stiftet 15. januar 2008 på 
Asbjørnsens 196. fødselsdag med 
det formål å utbre kunnskap om 
Peter Christen Asbjørnsens liv og 
hans virke som folkeminnesamler, 
folklorist, naturvitenskapsmann, 
folkeopplyser, forfatter, oversetter 
og friluftsmann.

Selskapets første  årsskrift, for 
2008, inneholder Asbjørnsens erind-
ringer fra reisen til Egypt i 1849-50, 
illustrert med akvareller av Hans 
Johan Frederik Berg. Årsskriftet 
for 2009 presenterte fire eventyr av 
Asbjørnsen, illustrert av den danske 
kunstner Niels Wiwel. Se ellers 
selskapets nettsted www.asbjornsen-
selskapet.no
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av gunhild raMM rEistad

• De ble budt bedervet mat.
• De ble nektet å gå fritt omkring på 

Slemdal.
• De ble passet på av uniformerte vak-

ter i porten.

Hvem var de 46 personene som ble utsatt 
for dette regimet? De var tyske stats-
borgere, og leiren de var plassert i, lå i 
et skogholt på Slemdal, nærmere bestemt 
i Skogsveien – som nå heter Faunveien. 
Leiren – eller Slemdal Camp som den 
ble omtalt som i rapporter og offisielle 
papirer – ble opprettet i året etter krigen 
og var i drift fram til juli 1947. 

Det var endelig blitt fred. Hvorfor ble 
da disse tyskerne holdt tilbake i brakker 
tyske soldater hadde bygget under 
krigen? Jo, de var innkalt som vitner i 
landssviksaker. Det fantes en rekke slike 
leirer i årene etter krigen, de var etablert 
på Bygdøy. Hovedøya, Brobekk, Etter-
stad og Ski. Slemdal Camp fungerte som 
en slags sentral for flere av disse leirene. 

I Hjemmefrontmuseet i på Akershus 
finnes et PM datert 3. april 1947. Det 
inne holder en beskrivelse av leiren:

«For tiden har Slemdal Leir et 
belegg på 46 tyske statsborgere, som 
vesentlig er vitner, tilhørende det tyske 
ABWEHR. Den samlede vaktstyrken er 
16 mann, administrasjonen tre mann.

På Slemdal Leir er opprettet flere 
spesialverksteder for skomaker, snekker, 
blikkenslager, elektriker, rørlegger, 

ovnsreparatør, skredder, automobil
mekaniker. Dessuten er der bare en 
lege og tannlege til stede for samtlige 
tyske leirer.

I Slemdal Leir må vi hele tiden holde 
ledig et par rom med senger for gjen
nomgangsreisende, dvs. tyske vitner som 
blir kalt opp fra Tyskland for kortere tid. 
Flere av disse må holdes atskilt fra den 
øvrige leir.

På Slemdal ligger leiren i et skogholt, 
tørr, bra luft, og dessuten er det lettere å 
komme i kontakt med et norsk feltsyke
hus. (Det opplyses et annet sted at to 
beboere har mistet ben under krigen).

En har videre et rikholdig bibliotek 
som står til disposisjon for samtlige 
tyskere. Leirsjefen har også oppnådd 

TySkErE INTErNErT På 
SLEMDAL

Til høyre: 
Faunveien - tidligere Skogsveien 
- forbinder Frognerseterveien og 
Gulleråsveien. I dag er den en fredelig 
villavei. Før krigen lå det en tennis-
bane vei veien. Eieren het Thomassen. 
Eiendommen omfattet både stor villa, 
skogholt og tennisbane. 

Under krigen bygget tyskerne brakker 
på tennisbanen. Etter krigen ble 
brakkene brukt til en interneringsleir 
for tyske soldater, samt bolig for 
vitner som var innkalt for å vitne i 
landssviksaker.

Brakkene lå der hvor det nærmeste 
hvite huset - Faunveien 4, i dag ligger. 
Lengst til venstre sees porten som førte 
inn til leiren, i dag fører sideveien inn 
til Faunvein 4 G.
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tillatelse til å låne bøker fra Univer
sitetsbiblioteket, dette er vesentlig 
faglitteratur.»

Men da var det kanskje ikke så ille 
å være i leiren, vil man kanskje tenke. 
Inntil man leser om den vanlige meny:

«Søndag: Kjøttboller (hermetikk) tør
rpoteter, pudding uten melk.

Mandag: Tørrgrønnsaksuppe med 
tørrpoteter og kjøtt (her
metikk)

Tirsdag: Makaroni og gulasch (her
metikk)

Onsdag: Ertesuppe – tørrpoteter, 
kjøtthermetikk

Torsdag: Suppekonserv, klopse (mel. 
brød, tørrete poteter)

Fredag: Risgryn uten melk.

Lørdag: Lapskaus (tørrpoteter, 
tørr grøn n saker, kjøttherme
tikk.)»

Leirsjefen har denne kommentar til 
menyen: «Den er ikke tilstrekkelig til 
å unngå en skrikende vitaminmangel, 
hvilket har gjort seg gjeldende ved en 
del utslett, sår og fordøyelsesvanske
lighter. Fersk mat og friske poteter er et 
ukjent begrep. Hermetikken er gammel 
tysk proviant, som i dag har tapt meget 
næringsverdi. Flere av hermetikkbok
sene er dessuten bedervet….

Fettrasjoner har ikke vært utdelt 
siden oktober 1946.»

Det finnes også lange brev fra sol-
dater som ber om å få komme hjem så 
fort det er mulig: Wolfgang Uthe skriver 



28

f. eks at han har en gammel mor (72 år), 
faren er død, men svigerforeldrene, kone 
og barn er avhengige av ham. Han blir 
meddelt at hjemreise ikke kan finne sted 
før transport foreligger.

17. juli 1946 skriver Felix Kundel et 
langt brev med bønn om å få reise hjem. 
Han var egentlig student ved Heidelberg 
Universitet da han ble tatt inn i hæren, 
hans foreldre har mistet fire sønner i 
krigen, nå venter de på Felix.

Den norske leirkommandanten, 
fenrik Friis Thornam har omsorg for 
sine innsatte. Han foreslår at de kanskje 
kunne få lov til å gå utenfor leiren av 
og til – med vakt – og se noe annet enn 
brakkene. Men han får til svar at det 
bør ikke skje da naboene vil finne det 
støtende å se tyskere spasere omkring.

Enkelte av de tyske offiserene som 
var hentet fra Tyskland for å vitne i 
landssviksaker, klaget over den røffe 
behandling de fikk av politiet. I juni 1946 
retter Thornam en henstilling til Victoria 
Terrasse om å forbedre seg: «Det tjener 
til intet å behandle vitner på en måte som 
gjør at de finner seg beføyet til å skrive 
rapporter som vedlagt», skriver han.

Dagbladet hadde fanget opp en kon-
flikt som gjaldt en offiser som nektet å 
kjøre i Svartemarja. Den 22. juni 1946 
brakte avisen denne overskriften: «Tysk
eren var for fin til å kjøre i Svartemarja, 
men politisjåføren nektet å kjøre ham i 
annet, så han måtte til pers.» 

Så langt hva jeg fant av opplysnin-
ger om leiren på Slemdal i Hjemme-
frontmuseet. Selv husker jeg vakthuset 
og vakten som var plassert i porten i 
Skogsveien (nå Faunveien) midt på det 
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flate veistykket mellom Skogryggveien 
og Gulleråsveien. En mørk ettermiddag 
jeg kom forbi, hadde han gjemt seg bak 
vaktstuen og spratt plutselig fram med 
et: –BØ! Og skremte nesten vettet av 

meg. 

Så leiren har jeg ikke glemt.
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av Finn holdEn

27 medlemmer av Vinderen Historielag 
dro torsdag 9. juni på vårtur til Gjøvik. 
Vi var så få fordi medlemsbladet kom 
sterkt forsinket fram til mange medlem-
mer. Men vi som var med, hadde en fin 
tur tross dagsregn. Bussjåføren kjørte 
oss nesten fram til døren hvert sted vi 
skulle gå av så vi kom tørre hjem igjen.

Vi besøkte Gjøvik Olympiske fjell-
hall, Gjøvik Glassverk, Gjøvik Choko-
lade, Gjøvik gård og Mustad fabrikker. 
Vi hadde gode guider hele veien, men 
særlig fjellhallen og fiskekrokfabrikken 
var spennende å besøke. Ved OL på 
Lillehammer i 1994 hadde Gjøvik fått 
ansvaret for arrangementet av ishockey-
kampene. Kommunen hadde på forhånd 

en svømmehall sprengt inne i fjellet, og 
bestemte seg for å legge ishockeyhallen 
i tilknytning til svømmehallen.. Den nye 
fjellhallen, verdens største publikums-
hall i fjell, har store dimensjoner, 61 
meter bred, 91 meter lang og 24 meter 
høy uten bærende søyler. En geolog i 
gruppen forklarte at dette skyldtes hori-
sontale spenninger i fjellet takket være 
den tunge isbreen som hadde presset 
fjellet flatt i istiden. Et hovedproblem 
ved olympiske anlegg er etterbruken. 
Ofte står anleggene ubrukte etter OL. 
Men denne fjellhallen brukes mye. Den 
ligger midt i sentrum av byen og brukes 
til konserter og messer, foruten selvsagt 
til ishockeykamper. Om vinteren leg-
ges det da et parkettgulv oppå isen. Ved 
dugnad tar det få timer å legge og å fjerne 

VårTur TIL GJØVIk
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gulvet, som ellers står stablet inni fjellet.
Verdens største fiskekrokprodusent, 

Mustad fabrikker, var også spennende å 
besøke. For få tiår siden var all produk-
sjon i Norge, nå produseres kvantiteten i 
Kina, mens fiskekrokene for profesjonelt 
sjøfiske, for USA, Canada, Norge, Island 
og resten av Vest-Europa, produseres ved 
fabrikken i Gjøvik. Det var imponerende 
å følge75 år gamle maskiner forvandle 
ståltråd til fiskekroker med mothake, bøy 
og øye i toppen. Etterpå ble mange av 
krokene dyppet ned i tinnbad.

Både i Gjøvik Glassverk og i Mustad 
fabrikker fikk vi foredrag om spennende 
industrihistorie. Deltakerne ble mektig 
imponert.    

Til venstre: Medlemmer i Fjell hallen. 
Under: Ståltråden går fra hjulet 
bak til høyre gjennom maskinen, og 
kommer ut som ferdige fiskekroker i 
boksen foran. 

Alle foto: Finn Holden.
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