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KULTURMINNEDAGEN 1997
VANDRING I SKADALEN
21. SEPTEMBER
Vinderen Historielag inviterer medle1mner og
andre interesserte til vandring i Skadalen

sondag 21. september kl. 13 - 15

Professor Nils Spjeldnres
vii orientere om Slddalens geologi. Deretter
gar vi en merket rute oppover Skadalen.

Fremm0te ved parkeringsplassen (speiderhytta)
ca 200m nord for Skadalen stasjon. Vi haper
mange tar banen eller gar til m0testedet.

Hjertelig velkommen !
Finn Holden

SKADALEN
Av EvELYN BoRcHSENIUS

Nedtegnelser efier en sam tale med
Enevold F SchrrtJder.
Store deler av Vettakollen , med bl.a.
Skadalen, ble i sin tid eiet av Husebyes
arvinger pa Grimelund gard. Men efter
hvert ble det aktuelt a selge fra tomter.
Oslo kommune var en interessert kj 0per.
Det ble imidlertid byggeforbud i
Skadalen og Vettakollen inntil kommunen hadde bestemt seg. En av dem
som representerte Husebyes arvinger, var
advokat Per Voss . Det var av stor
betydning at kommunen skulle overta
Skada len, slik at arealet kunne forbli
ubebygget og fottsatt v::ere et friarea l.
Det ble lagt press pa Oslo kommune. I
s lutten av 1950-arene, da det sku lle
avgj0res, sti lte den sa kalte «puttisgjengen», eller v i vi ll e kanskje si
«knickersadelen» opp i Borggarden pa
Radhuset med fakler og forlangte at
kommunen kj0pte hele ornradet. Hvilket
den gjorde. Fremdeles er det byggeforbud i Skadalen, men fredet er den
ikke.
Skadalsbekken begynner oppe ved
Mortenstuen og Heggehullet og renner
gjennom daten for til slutt a renne ut i
Holmendammen.
Tar vi en tur oppover Sk adalen,
begynner vi et par hundre meter nord for
Skadalen stasjon. Her ligger det na en
speiderhytte, men bak hytten er en
interessant liten mur. Den blir av
naboene kalt «Gravlunden» . Den er
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nemlig bygget av kasserte gravst0tter.
Aile navnene er vendt innover, sa dem
kan man ikke lese. Muren ble i sin tid
bygget av Fredrik Thi.irmer hvis bestefar
hadde et stenhuggeri for gravst0tter. Sten
var dyrt, og sa benyttet Thi.irmer gamle
kasserte gravst0tter til sin mur.
Plassen foran speiderhytten benyttes
na som parkeringsplass, men var an lagt
som veltep lass for t0 mmer, vedtatt i
m0te i Formannska pet. Der er den
0verste pav iste marine grense , iflg.
Norges Geo logiske Unders0kelser
(NGU) . Dvs at sj0en har gatt opp dit.
Gar vi bortover den planerte stien ,
som na heter Skadalsveien, kommer vi
ganske raskt til Mindedammen. Den
ligger noe h0yt oppe i teJTenget og er
dannet av en h0y de mning. Mindedammen ble bygget og gjerdet inn for a
skaffe vann til Sophies Minde. Det var
et vanf0re-hj em som Ia rett pa 0stsiden
av Skiidalen stasjon. Sen ere ble vanf0rehj emmet tlyttet dit det na ligger i Trondhj emsveien. Noen ar sto bygningene pa
Skadalen mer eller mindre ubrukt, inntil
D0veskolen flyttet inn. Den store gamle
murbygningen ble revet i 1970-arene
og erstattet m ed mindre bus og
paviljonger.
Mindedammen fii r sitt vatm fra neds lagsfe lt et under Fuglemyra. Til a
begynne med var det forbudt bade a bade
i og ga pa sk0yter pa dammen, siden det
var drikkevann. Men efter at Sophies
Minde i 1928/29 fikk kommunalt vann,
er det en yndet badepla ss. Under et
veldig regnsky ll i 1957 brast dammen

med et brak, og va nnet fosset nedover.
Bekkel 0 pet so m g ikk i tunnel under
Holmenkollbanen, bl e tettet igjen av
sten , kv ist og f0tter , og vallllet steg sa
hele Skadalen s nedre del ble en stor
innsj0. Vannet steg til over skinnegangen, og trikken stoppet. Vannet rant
inn i kjellere og 0dela helt ned til Trakka .
Dammen ble reparert igjen efter iherdig
patrykk fra Frantz Schmder og kan na
betraktes som et kultunnilllle. Gutter i
stmket - og s::erli g post- og stasjonsmester Selmer Johansen pa Vettakollen
- satte ut 0 rret fra Skadalsbekken i
Mindedammen, men det sp0rs om deter
noe fisk der na.
Rett nedenfor Mindedammen pa en
slette, var det i 1920-arene et pukkverk.
Stenene ble brutt inne i Skadalen ved
«Babylonsh0la» og fraktet med hest og
vogn frem til pukkverket. Deter en godt
planert vei oppover Skada len til der
stenbruddet var. Pukkverket ble drevet
av Akers Veivesen og skaffet sten og
grus til veiene i Aker. N a er det ikke
«s ten ti I bake pa stem> a v dette
pukkverket.
Ser vi n::ermere pa topografien i
omradet, er det flere nord/syd-gaende
«revnem i tenenget parallelt med og pa
begge s ider av Skada lsbekken. P a
0stsiden av bekken nedenfor broen er det
en h0ytliggende lang avsats som ligner
en morene. Der var det i 1920 arene et
ca. 200 m2 sto rt, dypt sandtak med
innkj0rsel fra der hvor pukkverket Ia.
Ogsa pa vestsiden av bekken er det en
stor slette lignende avsats.Det var en fin
teltplass og en liten hoppbakke kallet
«Jentesletta». A lt er na tett skog.
Skadalen er og ma ha v::ert et eldorado for bam og ungdom. Her kunne de

fritt bryne sine krefter i lek og sport.
S::erlig var hoppinteressen stor. Der det
var muli g a fa til en bakke, satte de igang
med forarbeidet. I 1926 var det noen
b::erplukkere som laget et !itt for stort
kaffebal, og en del av skogen ble svidd
av. Brannmester Sch0ien ved Slemda l
Brandstasjon sto for slukningsarbeidet
med vann fra Skadalsbekken, og ilden
ble begrenset. Det viste seg at pa
branntomten ble det mulig a bygge en
hoppbakk e . Ti ll 0 pet var for li te , sa
ungdommene bygget et sti llas pa 2-3 m
for a fa bedre fart. Bakken ble kalt
«B randbakken». Den var til a begynne
med «privat», da adkomsten gikk over
en privat eiendom nederst i Skadalen .
Her har hoppere som Thorleif Schjelderup, Anders Amodt, Tomm Murstad
m.tl .. «tradt sine bameski». Brannbakken
er na helt gjengrodd, men Ia altsa ned erst
i Skadalen pa 0stsiden og ned mot
Skadalsbekken. Den var meget bratt, og
man kunne hoppe ca. 20 meter. Under
det gam le sti llaset hadde uteliggere en
stund tilholdssted.
Det var ogsa en hoppbakke som gikk
fra h0yden ved ca. 800 m opp i Skadals10ypa og ned mot Skadalsveien. Den var
ogsa grusomt bratt og ble brukt under
og en stund efter 2.verdenskrig. Den ble
kalt «Rumpetrollbakken», siden den Ia
n::er en li ten kulp som fremdeles ligger
der. En tredje hoppbakke ble kalt
«N i lsenbakken» eller «Vettasporten. »
Den gikk fra kollen nord for hotellet ned
mot Mindedammen. Aile disse bakkene
er na grodd til av skog.
Gar vi pa var vandring fra pukkverket
ved
Mindedammen
innover
Skadalsveien, passerer vi den f0r omtalte
Rumpetrolldammen. Herfra gar det en
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re lativt ny laget sk il0ype mot vest, ned
til Skada lsbekken. De n bl e a nlagt for at
tl ere skil 0pere som kom ned Skadals10ypa, sk ull e velge denne traseen for
derved a avlaste Skadalen stasj o n som
pa weeke nd e r had d e e n ve ldi g t ilstr01nning av skil 0pere som s kull e med
trikk en. F0lger ma n denne s kil 0ypen,
kommer ma n o pp pa ned re del av en
akebakke so m pa folkemunne blir kalt
«Akev itten » som mo tstykke til «K o rketrekker'n».
lnno ve r Skadalen ko mm e r m a n
efterhvert frem til der hvor stenbruddet
i s in tid va r. Her er det na et kl atre milj 0
hvor fjel lvegge n i 0st blir be nyttet. I s in
tid var h0yesterettsdomme r Ferdinand
Schj e lderup (far til Th o rl e if Schjelderup), professor Per Augdahl, professor
Arne Na:ss, amanuensis Else Augda hl og
fl e re and re f ra Tindeklubben ivri ge
klatrere he r. Og e n ha mm e r so m
klatrern e bruk e r, kall es fr e md e les
Schjelderups Hammer. Se lve fjellet
h a dd e et lok a lt n av n : Ha rab e rget.
Klatreveggen i Ska dal e n brukes idag
flitti g av man ge klatrere: K o lsas
Klatreklubb har g itt ut e n ha ndbok i
lommeform at de r ru tene i kl atreveggen
e r bes krevet, punktert og merke t efte r
vanskelighetsgrad, f.eks. Festus I, Festus
2.osv. Studenter fra ldretts h0ys ko le n
kl a trer i Skadalen . og klatreveggen
b e n yttes i und e r v is nin gs0ye m e d i
gy m .t im e n av Mo nteso rri-skol e n som
Ie ier tidligere Vettako llen Turisthote ll. Pa
et kart fra 1908 heter Skada len fra det
ga ml e pukk verke t og o pp over
«Babylon sh0 la» uten at vi vet hvo rfo r.
Veien videre o pp ove r ga r la ngs
be kken. He r kan bl.a. sees reste r av
gaml e bro kar efter en bro som krysset
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bekken. Broen bl e tatt av bekken i
tl o mme n en varda g i 1957 ; na er den
e rstattet av en trebro noen meter Ienger
ned e.
Bergarten- som e r Iitt r0dl ig - i Skadalen, sp rekker gjerne parallelt og
rettvi nkl et. I arenes l0p har f lere
v ill ae iere hentet ste n der til terrasse r,
haver og portstolper etc. En tyske r som
het Strada, gjorde i flere a r f0 r krigen
e n na: rin g av a kj0re fine ste n f ra
Skada len til interesserte kj0pere.
Yeien ga r v id e re til den ga ml e
skyteba nen. I 1920-a rene bl e det her
anlagt en kortholdsbane. Det va r en
e ntusiastisk vognf0 rer pa Ho lmenko llban e n so m he t Sun db y, ofte ka lt
« harej ege re n», so m var pad ri vere n .
Skytebanen ble drevet av Ho lme nk o llbanens (senere Os lo Sporve iers) skytterlag. Det bl e bygget klubbhus og sta ndplass, og det ble ho ldt mange skytterstevner her. Dessverre brant klubbhuset
i 70-are ne. Det bl e s lutten pa skyteban en. M e n efte r iherdig arbe ide fra
Anne Thorsvik , ble det a nla gt e n
ridebane her. Den ble brukt som tera pi
fo r barna pa D0veskolen. Menna e r ogsa
den nedlagt.
Gar vi na videre nOI·dover, er det slutt
pade n planerte veien. Man f0lger en sti
som gar dels gjennom en bratt ur oppover
lan gs Skada lsbekke n forb i Delemyr.
Efterh ve rt e nder stien ved Bomveien der
hvor Borge nkul pen ligger. Hvis man vii ,
kan m a n krysse Bo m ve ie n og g a
Schr0derl0ypa opp ti l Frognerseteren.
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Kart over Skclda lenfi·a ca. 1910, .for Holmenkollbanen ble for /enget i I 9 I 6.
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VANDRING I SKADALEN
OG GAMLE MINNER
AV 8J0RN

H.

GL0ERSEN

Vi kan ta utgangspunkt i det apne og
vennlige omradet Svendstuen- M0 1lersvendsens hus - tidligere husmannspl ass
under 0stre Ho lmen gard . Det hevdes a
ha vc:ert drevet sagbruk her fra 1500-tallet
til driften opph0rte i 1954.
Pa veien til og fra Slemdal skole i
annen halvde l av 1920-arene passerte vi
Skadalsbekken- som vi kalte Svendstubekken- to ganger dagli g. Pa hj emveien
lekte vi ofte sisten pa pl ankestablene til
stor bestyrte lse for drifts bestyreren. Det
gikk vanligv is bra, bare Thorl eif mi sset
en gang pa et hopp fra en stabe l til en
annen og slo seg ganske alvo rlig.
Under fossen ved Foss he im hotel!
fortalte noen st0rre gutter at det g ikk
0rret. Jeg pmvde fo rgj eves lykken med
en b0yd knappenal. Sa fikk j eg en dame
til a kj0pe en fi skekrok til meg. Optimi smen var da stor. Min far sa at den
fi sken j eg fikk der, den skulle han spi se
ra. Forventningsfull presenterte j eg ham
to sma 0rreter, men han klmte a kj 0pe
seg fri fo r 25 0re.
For a komme inn i Skadalen f0 lges
Frognerseterveien opp bakken. Rett inn
for Stangbautaen gar en skiltet blamerket
sti langs bekken, som bruser langt nede
i urskogen. Efter a ha dukket under
Ho lm e nk o llb a ne n se r vi !itt Ie nge r
fremme i skrenten pa den andre siden av
bekk en, Bra nnb ak ke n, hvor egnens
gutter hoppet en 15 meter.
De n bl a m e rk e te s ti e n s no r seg
gjennom tro lske, steile gjel og gammel
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kj empeskog, hvor mange av de c:erverdi ge g ra ne r matte o mkull i sto rm en
h0sten 1985 .
I det stien krysser bekken, ligger det
rett imot oss en nc:ennest lodd rett, omtrent 50 meter h0y bergvegg. Et yndet
klatrefj ell fo r tindebestigere bade f0 r og
na.
N a r st ie n ha r kr ys se t be kk e n ,
ko mm er den overras kende inn pa en
smal, men god gamme l vei, endepunkt
for Skadalsveien. Her var det steinbrudd
i 20 - og et stykke ut i 30 - arene, og
massene ble kj 0rt ut med best.
Da len blir brattere. Fj e ll og stein rar
grunnen , og sa - ganske uventet- en belt
plan slette rett ved veien omgitt av et lavt
gjerde. Her hadde Holmenko llbanen fra
f0 rs t i 3 0- ar e ne til e tte r kri ge n en
miniatyrskytebane. Senere ble sletten en
tid ridebane for d0veskolen pa Skadalen.
Bare litt Ienger opp Jigger en merkelig steinrygg rett ved bekken. Den ble
kastet opp av en voldsom tlom etter et
«tropis k» regnsky ll somme ren 195 7.
Bekkele iet er senere renset noe opp fo r
a gi bekken skikkelig l0p. Yann, grus og
ste iner buldret som torden den so mmeren. Apningen under H olmenkollbanen tok ikke nok unna, sa vannet sto
nesten opp til banelegemet. Det ma ha
vc:ert Iitt av en innsj 0. Pa Svendstuen sto
bestyreren og nappet til seg ripsbuskene
sine, ettersom de kom tl ytende forbi , og
pa sletten ned mot S lemda l sto kumlokkene og balanserte pa hver sin vannS0y le.

Omradet rett ovenfo r steinbruddet og
oppover ka ll es fra ga mmelt av Babylonsh0 la. Ordet h0 la skull e til si at det i
ga m mel tid var brukbar fi sk her, men da
ma det nok ha vc:ert St0 rre te rsk ler i
bekken enn na.
Like etter ste in rygge n, gjennom en
bratt da l, ko mm er M0kkabe kke n fra
Frognerseteren. Den tok i sin tid knekken
pa de beskjedne sma 0rretene i omradet.
Men sa tlater da len ut, til nc:errnest en
myr, med en steil ur stigende opp i 0st.
Pa utfarts dager kan man langt oppe se
fo lk passere i Skadalsl0ypa.
Den merkete sti en krysser bekken,
mens bekkel0pet gar rett fre m. Her er
ingen sti i dag, men ved ikke a ltfo r stor
vannf0 ring er det en artig oppleve lse a
ta seg frem gjennom skog og kratt til
Skadalsl0ypa. Stien f0 lger bla- og/eller
m dm e rkin g, skiltet Fm nsvo lltrakka .
Stien kommer til sletten der den meget
luftige Skadalsbakken til Yestre Akerg utta fra begy nn e lse n av 20- ilre ne
nc:errnest stupte utfor skrenten. Det var
ikke risikofritt a hoppe langt her, sa i
193 0-arene en gang bl e bakken stengt
med en wire. Noen villbasser l0ftet wiren
ved hj elp av staver og kroket seg ned
under w iren inntil en veltet en stav og
ko m styg t til skade. Det nederste av
hoppbakken er ikke sa lett a fa 0ye pa,
fordi Skogvesenet har tatt l0smasser fra
unnarennet. Men oppe i li a er det spor
etter bakken ved en oppbygd voll.
Videre oppover bekken gjennom et
omrade preget av et virvar av stier, leyper
og veier, munn er «Jc:egerbekken» fra
Tr yva nn s h0y d e n
ut
ove nfo r
Heggehull et. Pa myrene li ke f0r Tryvann
er selve utspringet.

Ogsa toppen av 0stre dais ide er verdt
et bes0k.
Skrimgutta f.e ks. visste hva de gjorde
da de i 1907 Ia sin nye hytte sydvest for
fu glemyrene. Hytta er bygget av gamle
m a te ri a le r fra de konge l ige s ta ll e r.
Beliggenheten og utsikten er bare fantastisk.
Har man gatt denne Skada lsturen,
angrer man ikke pa a Iegge hj emveien
over kammen av Yettakollen til varden
377 m.o.h .. Yettako llen var et vardefj ell
i gammel tid .
Supplerende kilder: A rtikke l av
Sten Sparre N il son i boken Markagleder
o g ve lv illi g bi sta nd fr a E ne vold
Sc hm d e r, Th o rl e if Schj e ld e rup og
Bj ame Mj aaland.
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SKADALEN OFF. SKOLE FOR D0VE
og «de fremmede» barna i miljoet
AV ToRBJ0RN JoHAN SANDER

Hvi s du har vokst opp e ll er bodd/bo r
langs Holme nkollbanen, vii du sikke rt
ha lagt merke til «gestikul erende» barn i
omradet. Du har kanskj e ogsa fo rs0kt a
fl\ kontakt med dem . No rma lt vii du ha
fatt svaret: «Jeg h0 rer ikke, j eg er d0v»
uansett hva du har sagt e ll er spurt o m,
og de rmed ha r «sa mta len» v::e rt over.
D0ve bam opplever nemlig omgivelsene
sa hap10st dumme at de ikke oppfa tte r
det som umaken ve rd a fors0ke a finn e
ut hvo rfor du pm ver a ta kontakt. Du far
l::e re d eg a kommuni se re p i\ d0ves
premisser hvis du vii ha kontakt. Me ld
deg pi\ et tegnsprakkurs !

Dovhet- et
kommunikasjonshandikap
D e tte e r na turli gv is ikke he lt rikti g .
Barna pa d0veskolen l::erer a snakke med
stemmen, og de l::ere r a munna v lese (a
«lese pi\ munne n») . De fl este har ogsa
en h0 rselsrest og bruke r h0 rea pparat.
N oen kaller seg d0ve se lv om de egentlig
e r ste rkt tun g h01te. N oe n ha r mi ste t
h0rsele n etter at de l::erte a snakke. Noen
ha r d0ve fore ldre og har vokst o pp i
teg n s pra kmilj 0, m e n d e fl es te ha r
h0 rende foreldre som har l::ert seg litt
tegnspra k. O g barna kommer fra hele
0stlandet, fra by og land . Noen har s itt
hj em sa n::er at de kan pendl e dagli g til
og fra s kolen . A ndre bo r pa s ko le ns
inte rn at, me n reiser hj em i helgene.
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H 0 rse l b e t y r m ye fo r n o rm a l
k o mmunik asj o n . D 0v h e t e r e t
ko mmunik asj o nshandik ap , men dette
fo rhindrer ikke at d0ve stort sett fungerer
godt i sa mf unn e t, gj 0 r s in inn sa ts i
arbeids li vet, stifter fa milie, kj0rer bil osv.
M ange gar na pa h0yskoler, med to lk ,
o g d e t e r ko mm e t m a nge te kni s ke
hj e lpe midl e r, som f.e ks. te ksttel efo n.
D0ve fungerer derfor bedre og bedre i
samfunnet.

ved Ho lm enko llbanen. He r va r he ll e r
ingen patrengende naboer. I Ull eva lsve ie n hadd e ele ve ne pi\ d0ves kol e n
stadi g kommet i ko nflik t med gutter i
nabo laget. S lags mal va r ingen sj e ldenhet. So phi es Minde va r derimot omg itt
av ne ttin ggj e rd e p a ail e ka nte r, og
bes0kende matte gj e nnom en fryktinngyte nde s mij e rn spo rt. De n inn ga ngsporte n s ka l ha satt sk re kk i li vet pi\
mange foreldre, som o ppl evde det som
om deres barn skull e sperres inne i noe
som li gnet et fen gse l.

Bygningene pa
skoleomradet
Det var 4 hus pa skolens o mrade. Foruten
se lve s k o le b y gnin ge n va r d e t
bestyrerbo li g, et trebygg som Ia for seg
se lv til ve nstre innenfo r sko lep011en. Sa
var det verksted- og gymnastikkbygg av
f o rhold sv is ny dato. D e r v ar d e t
s n e kk e r- , s kre dd e r- o g s komak e rverksted i I. etasje, gymnastikksal i 2.
etasje og toaletter i underetasj en. Sa var
det et lite trebygg, kalt skihu set, hvor det

Doveskole pa Skadalen
siden 1934
Os lo fik k d0veskole i 1848 . Den f0 rste
unde rv isnin g av d0ve i hoved stad e n
foregikk der lwor G rand Hotel ligger i
dag. Snart kom skolen til Schaftel 0 kken
p a F rog n e r. I 1903 ko m d e n ti I
Ulleva lsveien 72, pi\ samme omrade lwo r
Norges Ve te rin ::erl10ysko le nil li gger.
Derfra tl yttet den i jul eferi en 1934 til
Skadalen, hvo r den overto k de gaml e
byg nin ge n e e tte r va n f0 re hj e mm e t
Sop hi es Minde. Dette va r godt i tract med
det som alle rede omkring 1845 var blitt
ste rkt unde rstreket i fo rbindel se m ed
planene o m a opprette d0veskol e for det
sy dli ge No rge: Sko le n s kulle li gge
ute nfo r bye n. Begrunn elsene var fl ere,
som behovet for fri sk luft, at de tleste
e levene ko m fra landet og ikke burde
ve nn e seg til de t tv il so mm e li ve t i
sto rbye n, osv. Skada len va r de rfo r en
idee ll pl ass, god t avs kj ermet fra byen,
sa a s i ved porten til N ordmarka og like

Den gamle sko/ebygningen, som i 1934 b/e overtatt.fi-a Sophies Minde, og som de
!itt eldre vil huske som Skadalen o.fj'ent/ige sko/efor dave.
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ble oppbevart, ski, kjelker og sk0yter.
Helt fra den f0rste d0veskolen ble
opprettet, i Trondheim 1825 , hadde
norsk d0veskole batt som en oppgave a
s0rge for at guttene la:rte et handverk,
og skolene konsentrerte seg om de tre
sakalte S-yrkene. Det f0rte til at i de
f0rste hundre arene livn<erte de aller
fleste d0ve seg som skomakere, etter 2.
verdenskrig var det skredderhandverket
som ble det dominerende , mens
snekkeme aldri ble sa:rlig tallrike.
Pa Skadalen var imidlertid snekkerverkstedet det st0rste. Der var Johan
Reinhard Gundersen la:rer. Han var
sterkt tungh0rt, var snekkermester hos
Steen & Stmm og bodde pa Jar. Pa
Skadalen underviste han pa sin fritid.
Han holdt all tid handen bak 0ret nar han
snakket med h0rende. Som min handverksla:rer ble han !itt av et forbilde for
meg, og det var lenge meningen at jeg
skulle bli snekker. De to andre handverksla:reme var d0ve. Ogsa de bidro
sterkt til at vi elevene fikk innblikk i de
voksne d0ves liv og dermed en oppfatning av var egen framtid. Aile skolens
0vrige la:rere var h0rende .
I hovedbygningen var det biide
internat (sovesaler og dagligstuer),
klasserom , spisesal , kj0kken, vaskeri
m.m. Guttene ogjentene hadde sovesaler
og ti lh0rende dagligstuer i hver sin en de
av bygningen. De store elevene holdt til
i 3. etasje, de sma i 1. etasje. I 0verste
etasje hadde vaktmesteren leilighet midt
imellom gutte- og jenteintematet. Han
skulle hindre enhver kontakt der. I f0rste
etasje var det leilighet for inspektriser
inntil sovesalene. Det var omtrent 20
senger pa hver sovesal, to og to senger
med hodegjerdet mot hverandre. Ved
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hver seng var et lite nattbord. Klesskapet,
med skyved0rer, dekket over halvparten
av langveggen.
Spisesalen i l. etasje badde langbord
med mannorplater. De store barna satt
pa staler, mens de sma hadde benker.
Maten var ikke akkurat for kresne.
Pal egg pa bmdet var en sjeldenhet. Sm0r
var det sa lite av at det virket som om
skivene f0rst var blitt pasmurt og sa
skrapet av. Til middag var det oftest fisk,
sva:rt ofte plukkfisk med mye ben i.
Under krigen ble det naturligvis ve1re og
verre , med f.eks. potetgr0t, sildelapskaus, kalrabibiff og gulrotsuppe.
I klasserommene, som Ia i 2. etasje,
var pultene plassert i hesteskofom1, slik
at aile kom like n<er la:reren. Vi satt pa
pultene bare nar vi hadde skriftlige
arbeider. Ellers satt vi pa taburetter foran
pultene, sa vi kom na:m1ere la:reren. Vi
skulle jo lese pa munnen under best
mulige forhold.

Som ny elev pa skolen
Selv kom jeg til Skiidalen h0sten 1938.
Jeg var 10 ar gammel og hadde mistet
h0rselen fullstendig i januar samme ar.
Det ble tatt som en selvf0lge atjeg ikke
kunne f01tsette pa folkeskolen hjemme
i S0r-Odal, men jeg ble gaende i godt
over et halvt ar f0r det var klart for
overgang til d0veskolen. Min la:rerifll1e
fulgte med. Hun skulle Iegge im1 et godt
ord for meg, sa jeg kunne begynne i 3.
klasse, selv om jeg altsa hadde mistet et
halvt iir. - Akkurat det ble ikke noe
problem. Jeg Ia et godt stykke foran
elevene i 3. klasse pa Skadalen. De
hadde batt en langt vanskeligere start pa
livet. Men milj0et pa d0veskolen virket

lammende. Selv om tegnspra k den
gangen ikke ble brukt i undervisningen,
kommuniserte elevene seg imellom
utelukkende pa tegnsprak. Jeg var i
samme situasjon som omjeg skulle v<ert
kineser. Noe sa fortvilet! Villejeg noensilme komme til a fungere i dette milj0et?
Det heter at fisken la:rer a svmnme
ved a oppholde seg i vannet. Jeg hadde
iallfall ikke noe valg. Jeg matte begynne
a «SV0tnme». Jeg husker det f0rste tegnet
jeg fors0kte meg med til en klassekamerat. Han ble rasende. Tegnet bet0d
noe an net eon jeg trodde.

17. mai

pa doveskolen

Jeg opplevde bare en «nonnal» 17. mai
pa d0veskolen. Det var altsa i 1939. Jeg
husker dagen som aldeles meningsl0s.
Denne dagen skulle vi integreres blande oss med h0rende bam! Aile vi
elevene stilte opp med flagg , og vi
«marsjerte» nedover til Slemdal skole.
Selv om jeg ikke hmie, var jeg iallfall
innstilt pa a ga i takt, men her var det
ingen som bmd seg om det. Vi var en
flokk som la:rere og internatpersonale
pmvde a forme som et tog, men vi
fungerte som suverene individualister
der vi somlet oss nedover. Det ble pratet
livlig med sidemenn og pa kryss og tvers,
og fordi vi ikke samtidig kuill1e se oss
for, ble det mye dytting, og flere fikk
triikket ned ha:lkappene.Pa meg, som
hadde gatt disiplinert i tog hjemme,
virket dette aldeles meningsl0st.
Vi kom ned til Slemdal skole. Der
var det tale for dagen, og vi fikk streng
beskjed om a vise h0flighet, ikke prate,
bare sta der liksom lyttende, for noen
tolk var det selvsagt ikke. Det var musikk

og hurrarop, men vi fra Skadalen var
fullstendig utenfor. Vi skulle bare late
som, og klappe nar vi sa at de h0rende
klappet. Deretter ny oppstilling. Na
skulle vi va:re en del av det store toget,
som gikk til Hemingbanen. Og vi gikk.
Slik jeg opplevde det, skjenunet vi ut
hele to get, for det var fremdeles ikke noe
som lignet pa at vi gikk i takt, og na kom
det enda tydeligere fram, for det var
musikk i toget. - Pa Heming-banen var
det leker og konkurranser. Vi d0ve
valgte start sett a holde oss utenfor, for
det ble bare misforstaelser. For en dag!
For eo iotegrering av d0ve i na:rmilj0et!
Aret etter, og i arene fram til min
konfinnasjon, var det forbudt a markere
nasjonaldagen. Min klasse gjorde det
likevel. Var fmken bestemte at vi sku lie
ha naturfag ute i det fri. Klassen dro pa
tur i Nordmarka! Ogsa det var egentlig
forbudt den dagen.

Mye sport!
Skolen hadde altsa en god gymnastikksal , og vi guttene hadde kaptein
Huseby som gymnastikkla:rer. Det var
noe milita:rt over hans instmksjon. Han
kunne 3 tegn: Se-pa-meg. Han noterte
flittig, men var plaget av nesedrypp, slik
at det stadig ble vate flekker pa hans
notater. Hvert ar ble det holdt intemt
skolemesterskap i h0yde, lengde, 60 m
l0p, kast med liten og stor ball.
Fotball var naturligvis popula:rt blant
oss guttene, men utstyret var darlig. Vi
hadde ikke fotballst0vler. Da det ble
vanskelig med skot0y i krigsarene, fikk
vi velge i en baug med gamle, kasserte
st0vler. F0rst brukte vi l0kka nedenfor
skoleomradet, der det ogsa hendte at vi
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kom i kontakt med noen h0rende gutter.
Men l0kka bl e snart delt opp ti l parsell er,
der fo lk i nabo laget dyrket poteter og
gmnnsaker som et ledd i matauken under
kr igen. Vi matte da bruk e gr usen pa
skolens gardsplass. Der bl e det mange
skrubbs3r.
F0r og etter sommerferie n kunne vi
bade i damm en ovenfor skolen. Den var
ikke stor, men full t brukbar. Flere av oss
la:Jte a SV0mme der. Det bl e ti l og med
satt opp et stupebrett i hj 0rnet hvor det
var dypest.
Det hendte at vi tok fotturer he lt til
T ryva nn sst ua. De r kunn e v i bruk e
robater, og som en rikti g landkrabbe fikk
j eg noen skrekkopplevelser ute pa van net
da et par g utte r fra Vest landet
demonstrerte hvo r batvante de var.
Vinterstid va r det kje lk eaking og
ski sport pa skolens omrade. Sa:rli g li ke
f0 r min tid hadde s kol en god e s ki hoppere, som til og med hoppet i Midtstubakken. Ell ers brukte vi Heggehull et,
Sch m de rb a kken og Hemingb ak ke n.
Like f01· okkupasjo nen bygde v i med
vaktmesterens hj elp hoppsti ll as i bakken
ovenfor skol en. Pa still aset der sto j eg 9.
april 1940 og sa tys ke bombetly komm e
innover Oslofjorden . Det bildet, preget
av en slags dommedagsstemning ba: rer
j eg med meg sa lenge j eg lever.
Dam men, so m va r liten og forho ldsvis gru nn , fms ti l ga nske tidli g o m
h0sten. Da var det a finn e fram skrus k0ytene, som sko len hadde et lager av.
Det kunne va:re vanske lig a finn e to som
h0rte sammen. Av og til va r det et problem at vi skrudde Sa hardt at St0vlesalen
l0snet. Vi hadde se lvf0 lge li g ikke tid til
a vente til isen bl e erkl a:rt trygg. Se lv
g ikk j eg gjennom isen pa Dammen en
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ga ng. Jeg kunne ikk e sv0mme , men
reddet meg opp pa en tlate som vi hadde
laget og som Ia der i isen. Sa var det a
l0pe til sko len og fa sk iftet uten at det
ble oppdaget. D0ren til sovesa len va r
last, men vi fikk dirket den opp og j eg
unn g ikk a komm e i svarteboke n den
gangen. - En ann en gang b le jeg innka lt
«pa teppet» for a ha kastet stein pa isen,
slik at det ble umulig a ga pa sk0yter der.
I virke li gheten va r det h0rende gutter
som hadde gjort det, som hevn for at vi
sko leg utt e n e h a dd e jaget dem fra
Dammen . - Vi dro ogsa Ienger for a ga
pa sk0yter, til Besserudtjemet, Tryvannet
og S lakte re n . Noen ganger bl e
ga rdsp lassen spmytet, sa vi fikk is der,
men det va r j o for pyser'
Kje lkea king va r en helt ny sport for
meg so m ko m fra det tlate Oda le n.
Sko len hadde lange kje lke r som sty rtes
med stang. Vi dro kjelkene helt opp til
Frognerseteren , og nedover gikk det sa
det suste og tarene trillet. Na r kjelkef0ret
var som best, og ingen bremset, gikk det
helt ti l Vinderen og enda Ienger'
Skadal s l0ypa var popula:r. Vi dro
gjerne pa ganske lange sk iturer, pmvde
oss !itt med sla lam (pa turski) i Tryvannskleiva og Damenes sla lambakke,
og sa hj em igjen i Skadals l0ypa, som
endte ved sko leporten. Andre skil 0pere
fortsatte gjerne pa ve ie n nedove r til
Slemdal, men nar sn0en begynte a tine,
spente de av seg skiene ved sko lepo rten
og tok trikken til byen. Yare in te rn e
sko lemesterskap pa ski bl e va nli gvis
ho ldt med hoppre nn i Schmderbakke n
og «alp int» i Damenes slalambakke.
Flere av e levene fra Skada len har
senere hevdet seg som noen av ve rdens
beste d0ve a lpinister.

I mine ar pa Skada len hadde vi a ldri
noen konkurranser med andre sko ler i
omradet. I ettertid synes jeg det virker
Iitt unaturli g.

Daglig liv
Skadalen

pa og rundt

Etter sommerferien og utover h0sten var
omradet et e ld orado fo r ep le s la ng.
Skolen se lv hadde noen ep letra: r. Vi
hadde lov a spi se nedfa ll sfrukten, men
fa nt fort ut at vi matte hj e lpe til , a ltsa sto
v i pa god avs tand og kastet ste in pa
tra:rne. Det monnet likeve l lite.
Vi oppdaget at det mell om Slemda l
og Vinderen sto kasser med epl er pa
fo rt a uet, m e d pl aka t paskrevet:
« Ya:rsagod, forsy n De m! » D et va r
bereg net pa turgae re , men v i s ultn e

e lever fra Skada len forsynte oss godt.
Se lv hadde jeg nikkers av den gaml e
typen. Jeg laget hull i lommene, og det
bl e pl ass til mange epl er rundt kna: rne
mme.
Eples la ng (i li khet med tyve ri og
innbrudd) er ikke noe so m passer fo r
d0ve. lk ke h0rer vi om noen kommer
ell er roper, og deter va nskeli g a va rsle
hve randre. Jeg kan ikke hus ke at j eg
kravl et over noen gjerder. Men ved
S le mdal Hote ll va r det en sto r, apen
epl ehage. Dit dro vi en fin s0ndag. Jeg
hadde til og med en rypesekk med. Jeg
var oppe i et tre, og sekken va r nesten
full da det plutse lig sto en mann under
treet. Sekken min ble t01nt, jeg ble kraftig
ri stet, og j eg m pet at jeg var fra d0veskolen. Det f0 rte til at s kol en fikk en
te lefon fra hote ll et, og bestyreren sa ut
som e n to rde ns ky da han sp urte oss

Den gam /e Skcldalen stasjon, sett.fi'a sko/eporten. Den nye sta~jonen star pa
motsatt side av veien. I huset bak stasjonen bodde advokat Lange. Fo1fatteren
tjente to kron er kvelden pa a tydde i kjelleren og hagen hos ham.
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hvem som hadde stjalet epler. Men hvem
i all verden hadde vcert i hagen pa
Slemdal?
Tann lege Magelssen pa Vinderen var
sko len s ta nnlege. Nar jeg skulle til
henne, l0p jeg fra Skadalen til Vinderen.
Slik sparte jeg trikkepengene. Tannlegen
holdt til i 2. etasje til venstre, og hadde
fe ll es venterom med tannlege Ly til
h0yre. Na star det bare Apotek pa huset,
men hver gang jeg passerer minnes jeg
en middelaldrende dame med et
skremmende tannlegebor. Hun ga meg
forresten 25 0re nar jeg hadde vcert flink
gutt.
Et par ganger var jeg inn om
Vinderen Conditori og kj0pte saft-i s. Sa
Ia jeg gjerne turen bortom ridehuset,
hvor det var mange prektige hester pa
stall en. Pa Slemda l var det en bladkiosk,
hvor jeg kj0pte Detektivmagasinet.
Mesterdetektiven Knut Gribb var den
store helten , og Thomas Ryer var
vanli gvis den store skurken. Kiosken
hadde forresten et kn0ttlite offentli g
toalett, der jeg ved a lese pa veggene
kunne !cere aile slags stygge ord som
ikke var pensum pa d0veskolen.
Lommepengene hjemmefra strakk
ikke langt. Selv var jeg sa heldig at jeg
fikk noen jobber. Spesielt tjente jeg
kjcerkomne kroner hos naboen, advokat
Lange, veda rydde i kjelleren ogjobbe i
hagen etter sko letid. To kroner kvelden
syntes jeg var bra. Jeg skaffet ogsa ved
til min lcererinne. Hun kom med en
ryggsekk. Jeg hogg t0rrkvist i skogen
rundt Dammen. (Jeg hadde greie pa
ved.) Det ble to kroner sekken. - Av dette
ble det altsa penger til klippekort pa
Holmenkollbanen , kino pa Colosseum,
is, Detektivmagasinet og sigaretter! Vi
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skulle ikke vcere mindre rampete enn
h0rende gutter pa var alder! De f0rste
sigarettene ble kj0pt pa konditoriet som
Ia nede ved hovedveien . Jeg var sa
forvorpen at jeg sa at sigarettene var ti I
min far! - Sa kom jeg i svarteboka pa
sko len, men pmvde meg igjen, lcerte til
og med a blase ut my ken gjennom nesen.
Dajeg komi svarteboka for annen gang,
ble det til at jeg ga opp. De siste var forresten sigarett-erstatning.
Skolen hadde speiderpatruljer under
I. Yettakollen tropp, og var Ieder het
Krefting. Men speiderarbeidet ble
stoppet etter kort tid. v are speiderskjorter ble inndratt. Det ble sagt at de
slculle farges om -til bnmt- til bruk for
Quislings «speiderguttem.
Det var stas nar det kom pakke
hjemmefra. Da tok jeg f0lgebrevet og
l0p gje nnom skogen til Yettakollen
stasjon. Postkontoret holdt til i stasjonsbygget, som star enna.
Det hendte at vi ble invitert i teater
(«Reisen til julestjemen») eller pa kino .
Jeg tror det var en Rotary-klubb som
drev veldedighet pa denne maten. En
direkt0r Kielland (med dropsfabrikken)
var med i bildet. En dag ble klassen min
invitert pa kino. Vi sa «Trysil-Knut».
Etterpa ble vi invitert til middag hjemme
hos skipsreder ( eller -mekler) Platou pa
Slemdal. S0nnen i huset, Hans Herman
Hom, var omtrent jevnaldrende med oss.
Det merkelige skjedde at vi guttene ble
invitert dit igjen senere, og var der noen
ganger for a !eke med Hans Herman og
hans yngre s0ster.

Krig og okkupasjon, mest
pa avstand
Slik jeg husker det, kom ikke tyskernes
okkupasjon fullt sa overraskende som
det van li gvis blir framstilt. Selv pa
d0veskolen merket vi en voksende frykt
for at noe v ill e skje. I byen var det
plakater som f.eks.advarte mot spioner.
Tidlig pa morgenen 9. apri l forsvant
sko lens vaktmester, Lyng. Han dro
for a gj0re en krigsinnsats . Elevene fikk
forbud mot a for late sko leomradet.
Lcererne m0tte ikke, sa elevene ble fritatt
for undervisning denne dagen . Men
ellers merket vi ikke annet enn de tyske
flyene som kunne observeres fra skolens
hoppstillas.
Etter at okkupasjonen var et faktum,
kunne vi dra til byen, observere enkelte
bygninger som var blitt bombet og de
tyske so ldatene som preget bybildet.
Problemet for oss d0ve varna at vi matte
bruke 0ynene ekstra godt. Tenk om
flyalarrnen gikk! Det kunne vi skj0nne
hvis folk begynte a l0pe. Tenk om vi ble
tilropt av tyske vaktposter uten a reagere!
Vi ri sikerte a bli skutt. Og sa var det
blendingen som gjorde det sa m0rkt ute.
Blalys pa trikk , fra gate lykter og
lommelykter (bmi lys forbudt) , gjorde
det hapl0st a munnavlese og vanskelig
nok a registrere fo lks bevegelser.
Pa Skadalen ble det stab let sandsekker foran kje ll ervinduene. Kjelleren
sku lle vcere tilfluktsrom. Dette ville ikke
kunne beskytte oss mot en fulltreffer,
men mot bombesplinter. Skolens
inspektriser sku ll e varsle oss nar flyalarrnen gikk, og sa var det a komme seg
f01i ned i kjelleren .

Vi vennet oss snart til flyalarmen og
til a se tyskere pa trikken. Vi lcerte om
alt det merkelige som var forbudt, fordi
det provoserte okkupasjonsmakten eller
de som representerte den nye tid. Selv
hadde jeg en mdbrun topplue, men jeg
ble ikke arrestert - den var tydeligvis
ikke md nok.
Skolens verkstedslokaler ble overtatt
av blindeskolen , visstnok etter at
blindeskolen var blitt rekv irert av
tyskerne. Sa matte de blinde ut. Lokalene
ble til departementskontorer. Tyskere
kom av og til pa «inspeksjon». En dag
sto tre tyske offiserer og leste teksten
over sko lens hovedinngang, ogsa en arv
fra Sophies Minde: «G ud med oss». Og
de sa pa teksten i sine beltespenner:
«Gott mit uns». Det var jo det samme.
I juni 1944 sto jeg som konfirmant i
ny dress. Den var av cellull. Som nesten
alt an net var ogsa slike kriseklcer strengt
rasjonert, ogjeg hadde sikkert ikke nok
rasjoneringsmerker pa tekstilkortet til en
hel dress. Jeg tror konfirrnantene fikk
tildelt ekstramerker for anledningen.
Deretter var min sko legang s lutt.
Tyskerne ovetiok hele sko len i sommerferien, sa resten av elevene matte ga et
ar hjemme, til etter kapitulasjonen.
Skadalen er fremde les skole for d0ve,
men na heter den Skadalen kompetansesenter for h0rselshemmede og d0vblindf0dte, den gam le smijerns skoleporten er borte, og bygningene er sa
avgjort ikke de samme som man arvet
etter Soph ies Minde i 1934.
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0STRE GAUSTAD OG «HAVNEN»
- utfyllende kommentar

HVOR ER DETTE?
HAVNAALLE7
AV ToNE MARIE OLSTAD oG JoN
8RJENNE

«Hvor er dette?» i med lemsblad nr. 2/97.
Vi vet at dette er Havna A il e 7, for vi
bor der og e ier huset.
Navnet « Hav nen» kommer av at det
all erede pa 1700-ta llet var havne hage
med uthus pa omradet. Huset ble bygd
av ka sse reren ved det nye Ga ustad
syke hu s , ca nd . jur. Pete r C hri s ti a n
Kreyberg.
Hav na aile var f0rst en gardsvei til
Blindernve ien. Det bl e plantet trre r, og
veien fikk nav n etter huset, som hadde
tatt na vnet «Havnen» da det sto ferdig i
1859, ogden nyplantede a il een.
Den lille lekestua er ikke opprinneli g
fra Havne n. Den sto i kraftig forfall pa
Hjellum utenfor Hamar. Vi fraktet den
til O slo pa en tilhenger og har restaurert
den . E tt e r fargeunders0kelser h ar
lekestua ogsa tatt ti Ibake de opprinnel ige

fa rgene . Vi har fun net branntaksten fo r
lekestua, som forteller at den sto ferdig i
oktober 1922 . «To rom , et aa pent og et
lukk et, ut og innvendig malt m ed
olj ema ling .»
Lekestua sto opprinne lig rett ved den
veien lwor arbeiderne g ikk til og fra
arbeidet pa jernbanen. Eieren ma ha sett
muli g heten til a tjene noen kroner, fo r
etter noen ar ble det laget en ap ning i
gav lveggen. Denne ka.n slas ned slik at
den danner e n liten disk. Raskt og
effektivt kunne lekestua omgj0res til en
liten kiosk. Fra denne tiden sta mm er
ogsa den malte «rek lamen» fo r produktene som var til sa lgs i kiosken. Ved
fargeunders0kelsene fa nt vi teksten, som
ble rekontruert ved oppma lingen.
Luka i gav lvegge n fun gerer fremde les , og egner seg utmerket ti I a serve re
kaffe og kaker til naboe ne, eller velkomstdrinker t il gjester nar v i har
sommerse lskap.

AV FINN HOLDEN

~
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Gamle kart v iser at 0stre Ga ustad Ia der
«Havnen» Ia og Havna A il e li gger i dag.
T «Akersgardem v iser Henning Sollied
bilde av de ga ml e gardene, og bildet av
«Hav nen» v ises som va nings hu set til
garden 0stre Gaustad (s.7 1).
0stre Gaustad va r krongods ti I 1679,
da den ble overdratt til Ulrik Frederik
Gyldenl0ve, som solgte den videre. Ved
kg I. resolusjon av 1. 9. 184 7 ble det
bestemt at garden skulle avgis til tomt
for den patenkte «helbrede lsesansta lt for
s inn ssy ke». D e n s iste private eier
utsty kk et en d e l av eiendommen og
so lgte resten til staten i 1857. Aret etter
ble br.nr. l av 0stre Gaustad, «Havnen» ,
ervervet av kasse re re n ved det nye
Gaustad sykehu s.
A ke r Matrikk e l 1863 nevner at
«Hav nen» hadde 12 ma l god jord og 13
mal grunn jord. Matrikkelen for 1888
nev n e r 10 bruk s numm e r av 0s tre
Gaustad, utstykket og bebodd, de fleste
med adresse til Gaustadalleen.
Branntaksten for 1874 fo r hovedb0 let forteller at va ningsbygningen va r
av t0mmer i en etasj e, 24 alen lang, 15
1/2 a le n bred, pa ne lt og ma lt , med
gran ittvegg pa nordsiden . F0rste etasje
inneho ldt et kj0kken med skorsten og
komfyr samt 5 vre re lser. K v istetasjen
hadde kj 0kken med komfyr, 3 vre relser
og 3 kammer. I kjelleren va r det bryggerhus med bryggepanne, 2 vre relser og 2
kj e ll erro m. Taksten i 1874 va r pa 4900
spec iedal er, (hvo rav for grunnmur 450)
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pluss 120 spd. for et uthus med fj0s, 2
vedskur og I privet, i a lt 5020
spec iedaler. (Ved overgangen til kroner
omtrent samtidig ble I specieda ler satt
til 4 kroner).
Branntaksten for 1893, krevd av
enkefru
Kreyberg ,
nevnte
at
vaningshuset var forbedret med en
<<foran Hovedindgangen opf01t veranda
indkl eedt med G las og dobbelt D0r».
Branntaksten for begge hus ble na satt
ti l kr21.430.
I folkete llin ge n 1865 kalles huset
«Hav n en ved Gaustad» med e n
husho ldning pa 2 menn og 9 kv inner. I
folketellingen 1875 ka ll es det
«Kreybergs l0kke av Ga ustad» med I
hus og 15 personer.
Havna aile var f0rst en van li g
gardsvei, «kjerreve i», fra Kreybergs
l0 kk e til Blindernveien. Enkefru
Kreyberg so lgte eiendommen ti I fru
Gunhild Damman i 1907. Hun so lgte
den videre til A/S Villabygg. I omradet
bl e det i 1920-arene bygd en rekke
funkisvillaer og stiftet et vel, Havna Vel.
Men veiene hadde nr. , 120 og 149.
Villabygg foreslo at vei nr. 120
skulle kalles Dammans a il e etter
grosserer Damma n som hadde bodd i
veien i 25 ar, men hadde tlyttet. Ailment
ble veien kalt Dammanl0kka.
Kommunen sa nei ut fra regelen om
at ve ier ikke skulle oppka1 1es etter
personer som var i li ve. Kreybergs ail e
ble foreslatt.
Ra smus Winderen , gardbruker pa
Vinderen gard, foreslo i et brev i 1930
at vei nr. 149 skull e fa navnet Anne
Maries vei. Senere skrev han at han ikke
had de tenkt pa noen bestemt person, men
en av motstanderne av forslaget skrev
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at navnet refererte til Rasmus Winderens
«avd0de mom. Winderen foreslo ogsa
at omradet nord for Fr0en stasjon skulle
bli kalt Fr0en terrasse. H.E.Fr0en pa
Fr0en Hovedgard protesterte sterkt: Det
omradet h0rte til Vinderen. «Riisverket
er og bl ir Riisverket og h0rer inn under
Gaustad. Det er for 0vrig en hul ve i i
dypet som ikke har noe med terrasse a
gj0re».
Havna Ve l foreslo Havna A il e og
Havna terrasse. Teknisk direkt0r i Aker
skrev at ve i nr. 149 Ia utenfor Havna og
foreslo a f0lge Rasmus Winderen. I 1932
ble Havna aile vedtatt og i 1934 Anne
Mari es vei.
Henning Sollicd: Akersgarder, Oslo
1947.

V ARVANDRING I HANSEN-BYEN
VED FINN HoLDEN

Onsdag 28. m a i hadde Vinderen
Historielag varvandring i Hansen-byen ,
den h vite by mellom Steinerud og
Vinderen. C icerone var arkitekt Sigrid
Solberg. Etter dager med darlig veer kom
kvelden med fint veer, og ve l hundre
mennesker m0tte opp for a delta i va rturen.

Han s Jacob Hansen var f0dt 1849 pa
den lille husmannsplassen T0rtberg, som
Ia der Monolitten na star. H an va r
arbeidssom og tlink med penger, men
ogsa forut fo r sin tid. Han bygde mange
hus, de tl este tegnet av s0nnen, arkitekt
Birger Hansen. De to tilpasset husene til
omgivelsene, ingen hus er like.
Jacob Hansen (dette var navnet han
brukte) bygde f0 r arh undreskiftet mange

""'

Kartetforrige side forestiller
Akersgiirdenes gnr. og /Utvn:
38 Lille Freen
39 Vinderen
42 Vestre Gaustad
43 0stre Gaustad
44 0vre Blindern
NO/'ges Bondelag, I 990

Til venstre: Jugendstilen kjennetegnes ved vakker linjej@ring og rik ornamentikk.
Tverrsprossen under smarutene kan ha en buetform. Vinduene kan ogsa ha
blanding av jugendstilens smarutede motiv og klassisisme i vindusoverstykket.
Hansen-bygg i Haakon den Godes vei.
Til h@)ll"e: Derportalen kan vcere klassisk mens seyler og derblad kan ha
jugendmotiv som deko1: Hansen-bygg i 1-/aakon den Godes vei. Foto: Finn Holden
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bu s o pp e i ase n, i G ull erasve ie n, i
Daga liveien og pa Vettako ll en, r0d malte
sveiserhus.
Da A/S Ho lmenko llbanen bl e da n net
midt i 189 0-arene, inn g ikk se lska pet
av ta le med ga rdbruk e rn e pa Ri s og
G rime lund om utparse ll ering av tomter
la ngs den prosj e kte rte ban e n. Jaco b
Hanse n kj 0pte pa ege n hand to m te r
billi g, bygde bus og bodde i huset med
ko ne og 9 S0nner i ett ar f0 r han so lgte
hu set. I mellomtiden bygde han andre
bu s. Han kj 0pte en eiendom i ase n og
br0t stein her som han brukte til grunnmur pa Vinderen. Husene her nede var
be lt annerl edes enn husene fi·a den f0 rste
peri oden.
Ved arhundreskiftet gikk han konkurs
og fl yttet til F innm a rk . Da han ko m
tilb ake etter et pa r ar, va r ha n blitt
adventi st og innf01"te, so m kanskj e den
f0 rste i Norge, l0rdagsfri i bedriften. Han
byg d e f0rst bu s p a Bond ej o rd e t i
Gy ld enl 0v esgate . Han tjente godt og

gjorde opp for seg fra konkursen. Da han
kj0pte Store Borgen gard , flyttet famili en
for 32. gang, og kona sa at dette var den
siste fl yttingen for fa milien!
Jacob Hansen utstykk et tomter av
S to re Bo rge n og fo rtsa tte a bygge
Ha nse n- bu s . Vi se r de m na me ll o m
Bo rge n ve ien o g S le md a ls ve ie n fr a
Ste inerud til Vinderen og i Haakon den
Godes ve i fra Hafslund til Steinerud .
Tomtene va r store, og husene fikk
innl agt str01n , vann og kloakk og var
bl a nt d e f0 rste hu se ne med innla g t
va nnkl osett.
En av de store enebo li gene i Jaco b
Hansens vei bl e so lgt av byggmesteren
for 36.000 kr i 191 6.
Jacob Hansen og s0nnen , arkitekt
B irger Hansen, indi viduali serte husene,
slik at store hvite nabotrehus kan vre re
b ygd sa mtidi g, m e n i fo rs kj e lli ge
stil arter, det ene i jugend og det andre i
nyklass isisti sk stil e ll er med innsl ag av
barokk .

Eksempel pd stilrent tilbygg med ny ll rom i 2. etasje. Nyldassisistisk dmporta /.
Hansen-bygg i 1-faakon den Codes vei. Foto: Finn Holden
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Jaco b Hansen d0de 193 1. Seks av de
ni s0nnene hadde i mell omtiden gatt inn
i b ygge bra nsj e n, og f le re av d e m
arbeidet sammen med fa ren.
Lik e etter arhundres ki fte t va r art
nouveau e ll e r .iugend s tilen f re m hers ke nd e e n tid . Ette r bybra nn en i
Alesund 1904 ble sentrum bl e bygd opp
i jugendstil med tun ge hj 0 rneta rn og
«pressede» buer. Utga ngs punktet va r
kampen for det gode kunsthandverket og
mot da r! ige industri va rer. Man s0k te
dekorative rytmer i fo rmgivningen og
unn g ikk hj 0 rner og re tte linj e r.
Kun s tn e re n s tud e rt e n a ture ns fri e
linj es pill o g d y rk e t d e n sv un g n e ,
elegante linj e og g leden ved smij ern.
Jugendsti len frigjord e seg fra all antikk
arv og s0kte heller inspirasjon i Japan .
Vikti ge kjennetegn pa jugendstil en:
• Valmede mansardtak
• Taket bar svai mot gesimsen
• Karnapp- og balkongutbygg
(kantede og halvrunde)
• Krysspostvinduer med smarutede
rammer 0verst
• Ornamenter med bl omsterpreg
(G amle trehus, s. 5 1)
Jugendstil en va rte kort tid i Norge,
den bl e ikke oppfattet som «norsk» i
perioden etter 1905 . Noen av husene bar
ogsa barokke elementer, med frodi g
linjef0ring.
Omtrent samtidig sverget nyklassisistene til geom etri og log ikk med
utgangspunkt i gresk stil med pussede
flater og stren g bal anse mellom vertikaler og hori sontaler. Nasj onali stene va r
ikke blide : «Nyklassi sti sk ark itektur bar
ingenting med Norge a gj0re ' » utbr0t
Erik Werenskiold.

Litteratur:
Orange, Tore, Aa nensen, Hans Ol af og
Brre nne, Jon: Gamle trehus, Oslo 1992.
T hii s-Evensen, Thomas: Europas arkitekturhi stori e fra ide til fo rm , Os lo 1995.

Nyklassisistisk deHp ortal med trapper
opp til seylene som i et gresk temp e/.
Hansen-bygg i Slemda lsveien.
Foto :Finn Holden
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SLEMDAL SKOLE 75
fritt fra NRKl
AV FINN HOLDEN

Deter tradi sj on fo r atju bil erende sko ler
far ga f0rst i Bam etoget pa Ka rl Jo han
17. mai. I ar var det Slemdal sko le som
hadde denne a:ren. Sko len fy ller i ar 75
ar so m ko mmun a l ba rn es ko le , og er
samtidig landets st0rste rene barneskole
med 703 elever fordelt pa 27 klasser (pr
17. mai). Slemdal sko le fi kk ogsa va:re
med pa a bekranse Henrik Wergelands
g rav 17. m a i m o rge n m ed sa ng av
Sl emdal pikekor.
All erede 1899 var det en barnesko le
pa stedet, ho ldt i et p ri vat hj em de r
mu rbyg nin gen fr a 1940 Ji gge r. F rk
N a nn a Sc hee l o md a nn et s in ege n
privatbolig til privatskole pa et betimelig
tidspunkt, aret etter at Holmenko llbanen
a pn e t og be bygge lse n la ngs ba ne n
begynte.

Tofin e Hansenhus, hvilken stil er dette?

AR

Pa de nn e sko le n g ik k va r sto re
skuespill er Per Aa bel fra 1910. Han bl e
intervjuet av N RK l pa 17. ma i. Han
begynte i I. klasse og var stor og h0y for
a lderen. F0rste sko ledag i april 1910
0sregnet det. D et Ia pl anker frem til
porten for a ga t01t . Lille Per m0tte opp
f0rs te sko ledag, tror han , i m d genser,
so rt knebu kse, so rte ull stm mp er og
st0v ler, kanskj e en sydvest pa hodet. Det
var ap ril maned og ikke sommer.
Per Aabels hovedinntrykk var at det
var en byggeli g sko letid.
«Vi fik kj o undervisning, trorjeg da.»
Det va r to la: rerinne r, frk D ani e ls en
og fru Hovind, og N anna Scheel selv.
H un va r en fy ldi g, liten dam e, som
b ru kte to, muli ge ns tre par briller
sam tidig utover pa nesetippen. Bredden
hennes gjorde at hun matte ga forsiktig
pa skra gj e1m om d0ren. Hun var en klok,

Nanna Scheets privatskole til hoyre
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ve lu tdanne t dame sa m gjo rd e en fin
sko legj ernin g ved a opprette denn e
skolen. «O mtrent halve Ho lmenko ll banen» gik k pi\ denn e skolen.
I Per Aabels skolctid gikk elcvene
17. mai i tog opp Trosterud veien til en
star eiendom. Der hadde de sekkel0p og
l0p med egg pi\ en skj e, og tikk brus og
bo il er, mener han a hu ske fra 85 il r
tilbake.
F0 r Sl emd al skole ble kommun al
barn eskole, omfattet Vinderen krets det
nilvce rende Slemdal og deler av Ull evil l
krets. Det f0rste sko leil ret sa m egen
sko le hadde Slemda l 123 e leve r i 5
kl asser.
1996 endte Barn eto get for f0rste
ga ng pi\ Rildhusplassen, etter forslag fra
vil rt med lem og fo to g raf Kr is tia n
Qvi gstad. I il r in stituerte ordf0rer Per

Ditlev-S imonsen en ny ski kk: Barna fra
de f0rste sko ler i Barnetoget bl e in vitert
til mottakelse i Rildhuset. Her tikk de
bo il e r, p0 lser og is og ka ke. 2500
ba llo nge r ble s loppet ned fra ta ket.
Ordf0 reren se lv tok imot elevene med
ordf0rerkjede rundt halsen, han snakket
med barna og skj 0t med gevcer. En star
dag!
Slemda l sko le feirer jubil eet med
fores tillin g i Os lo Ko nse rthu s 12 .
september, og skolen har fiitt laget ny
fa ne til jubileumsilret.
S lemda l sko le har gitt ut en fin
j ub ileum silrbo k med presentasj on av
sko len med personale og med tekst og
tegn inger av skolebarna. Sam tidli gere
elev av Slemdal skole har dronning Sonj a
sendt en hil sen til skolen.
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GEOLOGITURER
VED FINN HoLDEN

«Geo logisk f0rer for Oslo-trakten» ved
0. Holtedahl og J. A.Don s kom uti tl ere
utgaver fra 1955 ti l 1977. Den siste
utgave n har vre rt til g lede for mange
turgaere gjennom arene, men har vrert
utsolgt i mange ar. Jeg har selv lant et
velbrukt eksemp lar pa bibli oteket, sli tt
av mange lanere.
I fjor kom heldi gvis en ny, svre rt
utvidet utgave og med mange instrukti ve
fargebilder.
Boka er tode lt, f0rst e n a llm e nn
inn f0ri ng i O s lo -traktenes geo log i,
deretter 25 turbeskrivel ser fra Os lo med
omegn.
I fjellandet Norge er svrert mange
interessert i «stein», og framstillingen gir
en meget instruktiv innf0r in g i em net.
Mange av fargebildene fra Os lo omegn
med tekst g ir ogsa verd ifull fork laring
av fenomener fra «mitt» hytteomrad e
(Brunlanes) . Jeg har d e rfor vrert
igjennom en stor del av boka pa tu rer i
sommer.
Noen av turene fra Oslo og omegn
kj enner jeg sa godt at j eg har hart sto r
g lede av lesningen na og vet at utbyttet
av turene til h0sten vii bli st0n·e.
D e 25 turbe s krivel se ne ga r fra
Nitted a l i 0s t ti l So llih 0g d a og
Lierskogen i vest og kan gi leserne ideer
til turer i nytt ten·eng.
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Bare tre turer er fra bydelen: 9. Langs
Sognsvannbekken, 18. FrognerseterenYoksenko llen og 19. Fra Sognsvann til
Vettakoll en stasj on. (De som er med pa
H istorielagets tur gjennom Skadalen
s0ndag 21. september, vii fa geo logisk
infom1asjon til en 4. tur.) Jeg synes ogsa
turen gje nn o m Os lo se ntrum m e d
naturs te in so m e mn e, e r svre rt
inte ressa nt.
He r
sa vnet
Jeg
Nationa lth ea tret , Vestbanen og
0stbanen. Den nye j ernbanestasjonen
heter for 0vrig Sentralstasjonen.
Dons skriver pa denne turen: «Det
er sagt at hele Os lo star pa grorudgranitt,
og det er nesten rikti g.» Her savnet jeg
noe om den delen av Os lo sentrum som
star pa paler.
Oslo-traktenes geo lo g i med 25
turbes krivelser anbefa les sterkt. Les en
de l i boka f0 r turen , og ta sa de n lille
boka med i sekken! Den er beskyttet med
pl astomslag.
Os lo-trakte nes geo logi med 2 5
turbeskrivelser. Hovedforfatter Johannes
A. Dons, Vett & Yiten 1996.

HISTORIEN OM NORGE
VED FINN HoLDEN

Det norske fo lk er svrert interessert i
hi stori e. H ver generasj o n skriver s in
store Norges hi stori e: Asc hehoug kom
med 9 bind i 1960-arene, Cappelen med
15 bind i 1970-arene, og na Aschehoug
i 18 bind i 90-arene, skrevet av mange
uni versitets lrere re og rikt illustrert. (En
generasjon er en kort periode nar det
gjelder hi storiesk ri ving.)
Samtid ig kommer Gyldenda l med en
popul rert skrevet Norges histori e i 5 bind
og med fa bilder. Forfatteren, Karsten
Alnres, ska l skri ve hele verket som ska l
komme med ett tykt bind !wert ar.
K a rs te n A ln ::es har go d e forutse tnin ge r for oppgave n a formidle
Norges histori e for et stort publikum:
H a n e r utd a nnn e t hi sto rik e r, so m
histori e- og norskl::erer i v ideregaende
skol e er han en trenet form idl er, og som
romanforfatter har han evne til a skrive
for et st01t pub Iikum . Romanforfatterens
klo kommer k lmt ti l syne i overskriftene,
dels dramatiske («Med d0den om bord»,
«Harme kvinner i oppmr» , «Deter nok
av he rre menn a s la i hj e l»), d e ls
personlige («En so ldat ve nder hj enm,
«Barnedrapet»), dels fra det spes iell e ti I
det generelle («B0ndene taper, Norge
ogsa?» ).
Framstill ingen er eksemp lari sk i den
forst a nd at A ln ::es bruk e r en rekke
enkeltskj ebner og enkelthend inger ti l a
fortelle om helheten. «Sotten snauer to
da lf0 rer» (S0rk eda len og Maridalen)
fortell er om sva rteda udens he1jinger ide

to da lf0 rene som eksempel pa pestens
d0de li ge virke over hele landet. « Den
sjalu ek temannen» er en a1t ig hi storie i
seg se lv, men forteller ogsa en del om
rettsvesenet i Norge i 1560-arene.
Bindet er mentalitetshi stori e i god
forstand. A ln res sk ildr e r h vo rdan
menneskene levde pa en mate som gj0r
at vi kommer sv::ert nrer dem . Skjebnene
til Andreas Chrystie og C laus Fasting
sier mye om forholdet mell om kj 0nnene
og o m kv inn e ne s u v isse skj e bn e.
«Drapsmann s ::ere, tyvs skam» s0ker a
fork lare den allmenne vo id og strict med
at i det tette bondesa mfunn et kunn e
spenningene vre re store og man matte
beskytte sin ::ere. Tyveri bl e betraktet helt
annerl edes, det va r van::erende og mindre
va nli g. Tyveri var langt mer a lminneli g
i E ng land hvor det var st0rre mobilitet,
pengehushold og st0n e fattigdom .
Bade framsti II ingen og ki Ide li sten
bak viser at Alnres i stor grad bygger pa
sa mtidige k ild e r og pa den se ne ste
forskninge n pa omradet. Kildene forteller bade om navngitte enkeltpersoner
fra toppen e ll er bunnen av samfunnet,
fra brev e ll er rettsdokumenter og om
generell e forho ld . Det er levende og til
d e ls mo rsomt forta lt (som de to
apotekene i Bergen og bondeso ldatene
som nektet a krige i Sverige).
Hva sier dette bind et om byde len
Yinderen? Pa en mate ingen ting, ingen
stedsnavn i byde len er nevnt. Pa den
annen side mye: Boka forte ller om li vet,
levekarene og mentaliteten i Norge, ogsa
i va rt omrade, gjennom 4-5 arhundrer.
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Jeg er s ikker pa at ma nge med lem111er
av Histo ri e laget vi i ha stort utbytte og
g lede av a lese dette b indet av Kars ten
A lmes . Derfor kommer ogsii hve rt b ind
til a bl i anl11e ldt i med lemsb ladet.

L I I Eft.

Dette bindet e r interessant he le tiden,
til tide r er den svcert spenne nd e, levende
og pe rsonli g. Boka anbefa les !
Kar s t e n A ln res: Hi s to ri e n o m
Norge , bind 2: Unde r fre mmed sty re,
Gylde nda l 1997 .
Sf X TV! ,

Dt[ctnJtnsf.·• lisinputcos J.. 1nfi drm in btnllo B.
In{l drns inco rio c~ Dr[ccndtns gr.d1 bus u:[•xoin(i(ls v.

AKER SOGNESELSKAP 190 AR
AV FINN HoLDEN

Aker Sogneselskap bl e stiftet i 1807 av
Jo hn Co ll ett til U ll evii l giird. Han hadde
lce rt m o dern e jordbruk og feav l i
Eng land, og kom hj em full av iver etter
ii bringe di sse kunnskapene ut til Ake rsbo ndene. Derfor stiftet han Se lskabet til
Agge rs Sog ns Ve l 4 . juni 1807 fo r ii
fremme j ordd yrkin g, hustl id og fa bri kkinnrednin ge r i Akerbygdene. Han va r en
av de forste som gjenno111fo rte nye prinsipper for giirdsdrift og kvegavl og fi kk
saml et de mest ressursrike mennesker i
Aker, som den gang var en av landets
vikti gste jordbruksbygder.
S ognese ls kapet fikk opprettet et
kornma gas in og lagt grunnfo ndet i A ker

Sparebank , so111 i dag er grunnstammen
i en av lande ts sto rste ban kko nsentraSJoner.
Sogneselskapet de lte ut premi er til de
so 111 o ppniidde de fi neste a vi in ger og
vevde de va kreste stoffer, og fikk opprettet et bib! iotek. Sognese lskapet sto
ogsa bak utgivelsen av H enning Solli eds
bok «Akersgarder» .
Ve d 190 - arsjubil ee t ove rra kte
Sognese lskapet en sj e kk til utsmykkin g
av Ho lm enko llen kape ll.
190 a rsj ubi teet bl e fe iret m ed en
sommermiddag i have n pa G rime lund
giird hos se lskapets ceresmedlem Morten
Husebye, hvis fa mili e er rikt representert
i sognese lskapets lede lse gjennom aiiier.

A rbeid i en gruve, arbeidsfo lk og malmfi·aktes ut og inn av gruvene.
Tresnittfi··a I 556,.fi-·a Aln ces
Hovedbygningen pel Grimelund gel rd. Foto : Fin n Holden
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HVOR ER DETTE?
HVA VAR DETTE?

SEKRETJERENS HJ0RNE
Vi vokser stadig og vi har snart nadd vart mal for vart
jubileumsar.
Bare siden sist den 5.mai har vi fatt 21 nye
medlemmer som vi 0nsker velkommen til oss. Vi har
pr. 30.aug 796 medlemmer i laget. Har du tenkt pa om
ikke du burde overtalt dine naboer til ogsa a bli
medlemmer av historielaget vart. Gj0r noe med det na
i kulturminnearet, sa sender vi dem blad nr 21-23 nar innbetalingen er
kommet.
Arskontingent 1997 og 1996 -- selvkontroll:
Disse ordene er til deg som enna ikke har betalt skyldig kontingent
til laget.
Jeg er n0dt til a gjenta dette fra forrige blad da vi fremde les mangler
pr dato 133 kontingenter for 1997. Deter alt for mange og vi undrer
oss over hvorfor det er sa mange trege betalere i vai1 historielag.
Med blad nr 1197 fulgte det en postgiroblankett, og vi venter at du
snarest betaler kontingentene som er forfalt. Ta deg tid til a se om du er
den som skylder for de to siste arene fordi det ikke star et 6 og 7 tall
bak navnet ditt. Deter 7 medlemmer som har betalt bare for 97 til tross
for at de i fjor fikk 3 purringer om 96 kontingent. Disse er na kodet
f.eks «2345. 7». Oppgj0r ventes omgaende. Avrere ajour med betalingen
b0r baseres pa selvkontroll. Dette er til stor hjelp for sekretreren.
0nsker du a betale for flere ar om gangen, er det belt i orden, men
merk av pa giroen hva du betaler for.
Hittil i ar har flere 0nsket a st0tte laget vart med private gaver mellom
8 og 1000 kr og det takker vi me get for. Vi har avsendt takkebrev til
Vinderen bydelsforvaltning for kr 10 000 i gave og til Eckbos legater
for kr 5000 i gave i sommer.
Hvis du er tvil om hva du har betalt f0r, kan du lese dette av din
adresselapp pa dette siste blad eller giro. Du finner koden for kontingent
i blad nr 1197. Hvis du synes at dette er vanskelig eller om du finner ut
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at sekretceren har gjo rt en feil i registreringe n, er det bare hyggelig om
du ringer pa te lefon 225 07083 eller epost pbache@ online.no. Andre
feil kan du selvf01geli g kommentere nar du sender inn kontingenten
din.
For de som mangler noen av vare tidli gere 20 blader fra 1992-96,
kan disse kj 0pes ved henvendelse til sekretceren . En sam let oversikt
over ail e vare artikler gjennom vare 5 f0rste ar vil snart komme i bladet.
Hvis du har gitt bort det siste nr. av bladet, kan du fa kj0pt et nytt i
Vinde ren Bok- og Papirhandel som er sa hyggelige a hjelpe oss med
sal get.
Vart medlemsblad nr 24 (4/97) er under arbeide. Det utkommer i
november med ncermere beskrivelse av vart tjuefjerde m0te pa Soria
Moria torsdag II. desember.
Kom gj erne med id eer til andre arrangementer du 0 nsk er i
hi storielagets regi. Egne vervegiroer er utlagt pa de fleste postkontorer
i var bydel.
Ikke medlemmer kan melde seg inn i historielaget ved a betale
arskontingent pa kr I 00.- og/ell er gi en gave pa var postgiro-konto
0825-0409339 eller bankkonto 5084.05.24008.
Raper mange finner veien til vandringen pa kultwminnedagen den
21.september i Skadalen.

Barn etegning ijubileumsboka, /agel av Helene Olav. klasse 38.
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Historielaget bar til fonn!ll vekke interesse og skape forstlelse for vir bydels
historie. Det er viktig l ta vare pA gamle minner i vlrt nrermiljs som en kulturarv vi
snsker 1 gi videre.
Lagetammgerermedlernsmsteroggirutetmedlemsbladsomkommerutfireganger
i lret. Laget snsker l arbeide aktivt for l verne og merke fomminner og aile slags
kultunninncr i vAr bydel.
Vi vii gjeme nl tlest mulig av bydelens beboere og snsker at de ststter laget med
medlemskap eller deltar i vAr virksomhet. Er du interessert i vlrt arbeid, kan du ta
kontaktmed Per Henrik Bache, tlf. 22 SO 70 83, ellerpbache@online.no.

