FOLKEAVSTEMNINGENE 1905
av

Finn Holden

7. juni 1905 vedtok Stortinget enstemmig en ensidig oppsigelse av unionen med
Sverige. Søndagen etter var første pinsedag, 9. juni, og mange mennesker samlet
seg i kirkene for å høre regjeringens meddelelse til det norske folk. Samme dag ble
unionsflagget med ”sildesalaten” i øverste hjørne firt og det norske flagget heist på
alle militære anlegg. 13. august var det folkeavstemning om synet på unionsoppløsningen. 85 prosent av de stemmeberettigede møtte opp, 368 208 stemte ja til unionsoppløsningen, bare 184 stemte nei. Kvinnene hadde ennå ikke fått stemmerett, men
245 000 kvinner skrev navnet sitt under et opprop som støttet unionsopplørningen.
I Vestre Aker var det 2141 stemmeberettigede, hele 1923 stemte, 1907 stemmer
ble godkjent, alle var ja-stemmer. I hele Akershus amt (fylke) stemte sju personer
nei til unionsoppløsningen. Hvor mange hadde stemmerett? Det står ikke nevnt for
Aker, men tallene for Kristiania forteller dette. Av en befolkning på 227 626 mennesker hadde 37 269 menn stemmerett, det var 16,4 prosent. Av disse stemte 31 097
ja, 40 personer nei.
Norske politikere valgte av flere grunner å henvende seg til den danske prins Carl
med tilbud om å overta den norske tronen. Han sa seg villig hvis det norske folk i
en ny folkeavstemning sa ja til fortsatt kongedømme. I oktober 1905 stemte folket
på nytt. Nesten 260 000 nordmenn sa ja til kongedømme, nær 70 000 stemte nei. 25.
november 1905 steg den nye kongen i land i Kristiania som den eneste folkevalgte
kongen i Europa.
Tallene for 13. augustavstemningen er lagt ut på www.nb/baser/1905/dokumenter.
Tallene for 25. novemberavstemningen blir lagt ut senere.
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VINDEREN SKOLES START
av

Finn Holden

Allmennskolen ble innført i Aker
i 1742 som en omgangsskole, der
skolelæreren holdt undervisning på
gårdene rundt i distriktet. Ordningen ble
holdt ved like til midten av 1800-tallet.
Da var det så mange barn i området
Vinderen, Smestad, Ullevål og Marien
lyst at Frøen skole ble bygd. Den lå der
”ringhuset” (Skeidar) ligger, rett overfor
Volvat Medisinske Senter. Skolen åpnet
med omkring 80 elever. De fleste barna
kom fra gårdene og husmannsplassene
i distriktet. I nordøst lå Haugerud skole
med elever fra Gaustad, Sogn, Ullevål
og Adamstuen.
Etter at Holmenkollbanen var blitt
bygd til Besserud stasjon i 1898, økte
folketallet og elevtallet fort, og det ble
snart behov for en ny folkeskole. I 1903
bevilget Aker herredsstyre 35 000 kroner
til en ny skole på Vinderen. Den sto ferdig høsten 1904 og ble gradvis tatt i bruk
samme år. Dette året måtte skolen leie
lokaler i Vinderen Conditori, ”Konten”,
som var bygd få år før. Offisielt ble den
nye skole åpnet 1. mai 1905, og Frøen
og Haugerud skoler ble nedlagt.
Vinderen skole ble drevet etter
landsskoleloven med skole annen hver
dag. Hver gang det var snakk om å utvide
skoletiden, ble det talt om ”lempninger
for børnene ovenfor Sognsvandet”; som
hadde lang og tung vei til Vinderen skole.
Det samme hadde barna på Frogner
seteren så lenge Holmenkollbanen bare
gikk til Besserud. Skolen begynte med
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206 elever, mens 142 skolepliktige barn
i kretsen gikk på andre skoler, de fleste
på privatskole i byen.
I 1911 ble det innført daglig skole
for de øverste klassene, fra 1914 gjaldt
det for hele skolen. Elektrisk lys i alle
klasserom kom først i 1915. I 1918 var
det 870 skolepliktige barn i skolekretsen,
men bare 250 gikk på Vinderen skole.
Frk. Scheel drev privatskole på Slemdal.
Her leide kommunen lokaler til middelskole og fra 1918. til folkeskole. I 1921
fikk Vinderen en ny skolebygning, året
etter ble Slemdal egen skolekrets, slik at
Vinderen skolekrets ble meget mindre.
Men elevtallet var fortsatt høyt, og klassene svært store. Noen foreldre reagerte
på skoleklasser på opptil 37 elever, og
sendte barna sine til Roll og Ihlen privatskole. I 1926 ble Ullevål skole bygd,
og like før annen verdenskrig Smestad
skole. Likevel var Vinderen skole for full
til å ta imot alle skolepliktige i kretsen.
Frøen skole

INTERVJU MED EN GAMMEL
ELEV FRA 1905
av

Marie Vindorum, fra Orvin

Kan jeg spørre Dem, Einar Olsen, om
hvor lenge De gikk på Vinderen skole?
Jeg gikk der i seks og et halvt år.
Var skolen ny da De begynte?
Ja helt ny.
Hvordan så det ut der?
Det var en to etasjes bygning med 6
klasserom
Gikk det mange elever der?
Omtrent 200 elever.
Hvor mange lærere var det der?
Det var en lærer, tre ”frøkner” og overlæreren.
Hva het overlæreren?
Han het Torkel Ellefsen.
Gikk De hver dag på skolen?

Nei, annenhver. Vi begynte kl 8 om
morgenen om sommeren og kl 9 om
vinteren. Skoledagen var 6 timer lang.
Hvordan var skolekretsen og hvor gikk
den?
Den gikk fra Holmen og Frognerseteren,
rundt Sognsvannnet og helt ned til Majorstuen.
Hvordan var innboet på skolen? Hadde
dere elektrisk lys?
Nei, det hadde vi ikke. Vi måtte bruke
parafinlamper, og skolemateriellet var
dårlig.
Hvordan så det ut rundt skolen den
gang?
Like ved siden av lå Vinderen hovedgård. Han som bodde der, dyrket
epler til stor glede for barna. Der var de

"Conten", Vinderen Conditori. Postkort utlånt av Ivar Ulvestad.
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og forsynte seg rett som det var.
Hvordan var det i frikvarterene, var det
mye å gjøre da?
Om sommeren badet vi i Gaustadbekken
der Psykiatrisk klinikk ligger i dag.
Og der var det mye bråk, vi sprutet på
hverandre og ropte og skrek. Til slutt
tålte skolen ikke mer, og det ble forbudt å
bade der. Om vinteren fikk de som ville,
lov til å gå på ski rundt skolen hvis det
ikke var for kaldt.
Var det noen hobbyer på skolen?
Nei, ikke akkurat hobbyer, men
ungdomsf oreningen holdt møter for
oss. Om vinteren ble det holdt skirenn
for oss gutta i Gaustadkneika. Men da vi
kom i sjuende klasse, ble det mer sånn

ordentlig skirenn. Da holdt de et hvert
år i nærheten av Frønsvollen. Premie
utdelingen etterpå ble holdt på Vinderen
konditori med boller, wienerbrød og
brus.
Hva gjorde dere 17. mai?
Ja, da var det moro skal jeg si. Da gikk
vi først i tog oppover Holmenjordet, og
helt opp til Gråkammen (Hemingbanen).
Der var det svære tilstelninger og mye
moro. Jeg husker spesielt den gangen
skolen skulle innvie ny fane. Alle barna
på skolen hadde samlet inn 25 øre hver,
og dere kan vel tenke hvor stolt jeg var
da jeg fikk gå æresrunden med fanen.
Og ellers på 17. mai?
Hvis det var dårlig vær, fikk vi være på

Klassebilde 1911. Eneste kjente elev er nr. 4 fra venstre i annen rekke; Gunvor
Holm, gift Sandsbraaten. Hentet fra www.vinderenskole.no
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skolen, de hadde laget noe i stand der.
Hva gjorde dere til jul?
Da måtte vi gå til Vestre Aker kirke. Før
det fikk vi en hel masse salmevers som
presten ville vi skulle kunne utenat. Ellers vanket det ørefiker her og der.
Hvordan gikk dere kledd den gangen?
Jo, da hadde guttene store, enten svarte
eller grå bukser til hverdags. Gjerne med
noen store lapper på. Vi hadde lange
jakker eller busserull. Om sommeren
gikk gutta barbente. Jentene hadde lange
kjoler og sorte knappestøvler på bena.
Håret var knyttet i to lange fletter, det
var sjelden å se jenter med kort hår den
gangen.
Var lærerne strengere da enn nå?
Ja, det var de på alle måter. Det nyttet
ikke å slurve unna leksene nei. Gjorde
vi det, var ikke veien lang til far og mor,
og da var det juling å få. Særlig før som-

merferien var lærerne strenge. Da skulle
alle lekser læres på rams. Ja, vi måtte rett
ut sagt lære dem utenat.
Hva gjorde dere i sommerferien, reiste
dere noen steder?
Neida, vi reiste aldri noen steder. I ferien
skulle vi jobbe og tjene penger.
Hva jobbet dere med da?
Jeg lukte kålrot og plukket poteter. For
det fikk jeg 20 øre hundremeteren for
kålroten og 10 øre tønna for potetene.
Hva kjøpte De for pengene?
Alt gikk til skolemateriell. Det kostet
5 øre for ei klassebok og 10 øre for ei
skrivebok med linjer. En blyant kostet 5
øre. Alt er jo forandret nå, men jeg synes
det var morsomt i gamle dager også, sier
Einar Olsen til slutt.

Klassebilde 1914. Hentet fra www.vinderenskole.no
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LÆRER ASLAUG BØRKE SER
TILBAKE PÅ 30-ÅRENE
Fra Orvin, utdrag Lajla Heyerdahl
Hvor jeg ønsker meg tilbake til 17.
august 1931, da jeg gikk gjennom porten
til Vinderen skole for første gang! Hvor
jeg ønsket at jeg hadde ført dagbok for
hver dag i denne skolen hvor jeg var
ansatt i 40 år. Jeg hadde lang vei, men
det betydde lite. Jeg tør si jeg gledet meg
til hver dag.

Den gamle hvite trebygningen virket
så hjemlig, jeg hadde trådt mine barnesko på Grefsen skole som var omtrent
samme årgang. På Vinderen skole var
også murbygningen og gymnastikksalen
kommet opp. Tiltalende var det også at
skolen ikke var så stor, elevantallet var
omtrent 400. De fleste elevene hørte
hjemme i villakvarteret på Vinderen,
det som vi i dag (skrevet i 1980) ville kalle
generasjonsboliger, men
samtidig var alle sosiale
lag representert. En god
sosial spredning tror jeg.
Det var de som kom fra
villastrøket, funksjonær
barn fra Gaustad og Diakonhjemmet, barna fra
plassene innover mot
Sognsvannsjordene, fra
portnerboligene osv. Der
var den tapre lille flokken
fra Skjennungstua, Mari
stua, Tryvannstua og
flere andre steder i Nord
marka. De trosset vær
og vind, sommer som
vinter, gikk de den lange
veien til Frognerseteren
og tok trikken derfra til
Vinderen. Det ble mange

Vinderen skoles personale 1931.
Fra venstre første rekke: Clara G. Agerholt, Helene Loe, overlærer Hans Schøien,
Anna Margrethe Hansen, Aslaug Børke.
Annen rekke: Elida Solløs, Kirsten E. Hamre, Thoralf B. Lyssand, Berent A. Orthe,
Halstein Haug, Borghild Bothner, Hans Høvik, Minda Larsen.
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Nederst: Første fase av Vinderen skole. Postkort utlånt av Ivar Ulvestad.
Øverst: Vinderen skole 1921-1940. Hentet fra Orvin.
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flinke skiløpere av disse guttene og
jentene – Paulsenkara forsynte seg godt
ved premiebordet.
De disiplinære forhold på skolen
var ekstra fine. Jeg kan da ikke huske
så inderlig feil, men var det egentlig
ikke noe annet enn elskelige, velvillige,
veloppdragne unger ved skolen? Deres
sprudlende glede både i arbeid og lek
smittet over på oss lærere!
Skolekjøkkenet i kjelleren med to
vedkomfyrer og to elektriske sådanne,
vedhogging, storvask med skrubbing og
på gammeldagse vaskebrett er uforglem
melige minner. I gymnastikksalen var
det vanlig gymnastikk fra 4. klasse, og
her har nok det bittelille påkledningsrommet gjort et uutslettelig inntrykk. Et
skap inneholdt grå surtluktende turnsko
til utlån, og selvfølgelig var det ingen
dusj. Gymnastikksalen var også skolens
forsamlingssal.
En elev hopper helst over tvilsomme

ytelser i gymnastikktimene og husker
salen i forbindelse med Bjørnstjerne
Bjørnsons 100-årsjubileum. Det står
for meg og mine klassekamerater,
sier Sverre, som om vår folkeskoletid
dreide seg vesentlig om Bjørnson. Da
var det mer festivitas over gymsalen.
Han skryter av at han fremdeles har 10
arbeidsbøker om Bjørnstjerne Bjørnson
liggende på loftet. ”Vi ble simpelthen
Bjørnson-fans”.
En annen elev tenker på Vinderen
skole som en idyll sammenlignet med
andre og større skoler. Den hadde en
viss personlighet, ikke bare en skole man
gikk på, men en skole man var en del av.

Lærere hygger seg i frikvarteret en gang i 30-årene.
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EN LITEN HISTORIE
av

Bjørn Bache

Jeg begynte på Vinderen skole i 3.klasse
i 1938 og gikk ut i 1943. De første dagene var vanskelige. Jeg ble ertet (mobbet heter det visst nå) fordi jeg brukte
danske ord og vendinger. Da familien
flyttet fra Lysaker til Vinderen, ble jeg
sendt til besteforeldrene i Danmark og
var ikke med på flyttingen. Jeg var der i
flere måneder og kom til Vinderen noen
uker etter at skolen hadde begynt.
Jeg opplevde kun to år på selve skolen. Klasseforstander var frøken Agnes
Moe. Senere fikk vi Thoralf Lyssand.
Jeg kan huske at vi da hadde skolehage
mellom skolebygningen og Haakon
den godes vei. Skolen ble okkupert av
tyskerne i april 1940, og de ble der helt
til krigens slutt i 1945
Om morgenen 9. april 1940 kom to
norske soldater løpende inn i hagen i
Haakon den godes vei 25. De fortsatte
oppover i skråningen forbi garasjen og
skulle opp på høyden ved Ivar Aasens
vei. De ropte at tyskerne kommer, brøt
av tre sprosser i gjerdet og fortsatte
oppover. Et par år senere fant vi klips
med patronhylser under gjerdet. De har
jeg ennå.
De første som kom til skolen, var
faktisk østerriske soldater. De ankom
til fots og med hester som dro utstyr
og kanoner. Vi gikk mesteparten av
tiden på Ullevål Skole hvor vi hadde
ettermiddagsundervisning. Når det var
dårlig vær, tok vi trikken til Majorstuen,
byttet til Sognsvannsbanen og fortsatte

til Ullevål Stadion eller Vestgrensa. En
periode var det faktisk en skoletrikk som
kjørte oss rundt. På Ullevål fikk vi "svenskesuppe" og tran. Vi måtte ha med oss
skje og suppeskål. Suppen ble tilberedt
i kjelleren, og hver klasse fikk en bøtte
som ble båret opp i klasserommet av en
elev. En gang jeg kom ned for å hente
vår bøtte, satt det en rotte på kanten og
koste seg.
Av og til var Ullevål også stengt pga.
brenselsmangel. Da hadde vi under
visningen i hjemmene. Noen ganger
også i gangen i Haakon den godes vei 25.
Stuen og spisestuen var stengt av pga.
mangel på ved. Jeg har dessverre ingen
billeder fra denne tiden da fotografering
ikke var vanlig. Far hadde et gammelt fotoapparat, men kunne ikke få kjøpt film.
Vi hadde en flink og god lærer som
av og til kunne bli veldig irritert og sint.
En av gutta var litt "urolig" i klassen.
Han ble kalt opp til kateteret, lagt over
lærerens kne og fikk et rapp med peke
stokken over baken. Stokken brakk etter første slag, og det gjorde læreren så
rasende at han tok passeren som lå ved
tavlen og deljet løs på gutten med et par
slag til. Så ble han kastet på gangen. Etter en stund banket det på døren og en
gråtende gutt kom inn, stilte seg foran
kateteret og dro opp et klokkekjede fra
baklomma. Opp kom en knust klokke
med glass og masse løse tannhjul. Han
hadde nylig mistet sin far og hadde arvet
farens lommeur og hadde tatt det med
seg på skolen for at vi skulle få se hvor
fint det var. Læreren ga oss fri resten
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Nordmarka og rett på skolen etterpå
over Gaustad-jordene til Ullevål eller
Blindern. Veiene var ikke strødd den
gangen. Ski og spark var en fin måte å
komme til skolen på. Det gikk nok litt
utover karakterene våre. Det kunne bli
lite tid til lekser.
En mørk høstkveld hadde en kamerat
og jeg laget en stor varmluftballong av
hvitt silkepapir. Vi hadde tigget litt denaturert sprit på apoteket på Vinderen
hvor mor til en annen kamerat jobbet.
Vi tente på og sendte ballongen opp fra
gårdsplassen i Haakon den godes vei 25.
Den steg som en stor lysende kule over

hustakene og drev langsomt mot Vinderen skole. Til vår store forskrekkelse
begynte den å dale og falt ned midt i
skolegården. Vi hørte alarmer og sirener
som gikk og høye tyske kommandorop.
Etter en stund kom det soldater med
hjelm og gevær springende oppover
veien og gikk inn i hvert hus. Vi gjemte
oss livredde i kjelleren. Jeg tror nok at
soldatene skjønte at det var guttestreker
og dro av gårde igjen.

Første klasse 1936. Hentet fra www.vinderenskole.no
Første rekke f.v.: Hytlen, ?, Pettersen, ?, Wenche Marie Meidell, Karen Christine
Refsum, Anne Grete Øwre, ? Andre rekke f.v.: Klasseforstander Agnes Moe, ?, Åse,
?, ?, Unni Braadvig. Tredje rekke f.v.: Hans Jacob Hylin, ?, Hans Pettersen, Hans
Jost Tschudi, Tode Holm, Fredrik. Fjerde rekke f.v.: ?, Iglebæk
Femte rekke f.v.: ?, Mads Almaas, Lossius, Hermann von der Lippe, Rolf Kragerud

10

Avgangsklasse 1947, fra Orvin.
av dagen og satte seg ned for å skrive
hva han hadde gjort i meldingsboken
og fulgte gutten hjem til moren. Jeg tror
gutten fikk ny klokke.
På avgangsvitnemålet mitt fra Aker
Skole, Vinderen, som den da het, har
jeg klistret over navnet til overlæreren
på den tiden. Han var nemlig nazist, og
jeg ville ikke ha hans navn på vitnemålet
mitt. Jeg begynte på Ris skole høsten
1943. Den var også tatt av tyskerne, og 1.
og 2 gym holdt vi til på Universitetet på
Blindern, som var stengt som universitet.
Jeg opplevde derfor kun 3,4 og 5 gym
på Ris. Min eldste bror Torkel, som var
begynt i gymnaset, tror jeg endte opp
Ullern skole og min yngste bror Per tror
jeg gikk på Slemdal skole en periode.

De tyske soldatene marsjerte mye i
Haakon den godes vei og pleidde å synge
soldatmarsjer. Det grøsser i meg den dag
i dag når jeg hører disse på tysk TV eller
radio. Vi fikk tysk undervisning i stedet
for engelsk. Vi saboterte undervisningen
og fikk Nogenlunde Tilfredsstillende
omtrent alle sammen. Læreren mente
vi egentlig skulle ha Måtelig eller Ikke
Tilfredstillende, men da ville vi stryke
og måtte gå et år om igjen.
Noen av de tyske offiserene på
skolen bodde i leiligheter de hadde
beslaglagt i det den gang nye butikkbygget på Vinderen. Det hendte vi saboterte
med å tisse i bensinlokket på bilene deres
når de sto parkert på gaten om natten.
Det var ganske fint å ha ettermiddags
skole om vinteren. Vi kunne dra på skitur
om formiddagen og dro ofte på tur i
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SKOLEMINNER
av de første som ble rekvirert av tyskerne til soldatforlegning. Derfor kunne
vi ikke begynne der. Heldigvis hadde
Slemdal skole nettopp fått en ny stor og
moderne bygning. Vinderen skole overtok den gamle bygningen, og der var det
jeg begynte på skolen 20. august 1940.
Det første året hadde vi korte skoledager, og vi begynte først kl 1200. Det
gjorde det mulig å gå til skolen, og selv
om det vel var en kort veg i forhold til
det barn fra mer grissgrendte strøk var
vant til, tok det mye av dagen.
Vi kom egentlig fra et stort område.
Jens bodde helt oppe ved Ris, og ganske
mange kom fra Majorstuen, den delen
som ligger på vestsiden av Kirkevegen.
Det var et område som jeg selv bare
kjente til fra handleturer med mor, og da
ikke de delene hvor mine skolekamerater
kom fra. Det tok nok derfor litt tid å
bli kjent med de nye skolekameratene.
En av de første som jeg kom i kontakt
med av guttene fra Majorstuen, var Ole.
Preget av krigens knapphet på det meste,
hadde vi funnet ut at vi kunne samle
eikenøtter og selge til folk som brukte
det til kaffeerstatning. På Diakonhjemmet var det jo flere eikelunder, og den
som i min tid ble kalt Forvalterlunden
fordi huset til forvalter Halvorsen lå i
utkanten, var det stedet hvor vi startet
med prosjektet. Et eldre ektepar kom
forbi under sin vandring, og de spurte
hva vi skulle med eikenøttene. Det
hadde vi vel ikke helt klart for oss, men
det endte med at de tilbød seg å kjøpe
alle eikenøttene av oss. Hvor lenge vi
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holdt på, husker jeg ikke, men etter at
arbeidet var avsluttet, begav vi oss til
Volvat terrasse hvor vi fikk oppgjør for
våre produkter. Hva vi fikk, husker jeg
ikke, men at vi var godt fornøyd.
Det ble tre år på Slemdal. Da var
tiden kommet til at også den skolen ble
rekvirert. Ullevål skole var imidlertid
fortsatt til skolemyndighetenes disposisjon, men det var etter hvert mange
skoler som var rekvirert. På Ullevål
gikk det elever både fra Ullevål, Slemdal, Smestad og Vinderen. Vi gikk om
formiddagen. Om ettermiddagen gikk
elever fra Ris og Ullern.
Da vi kom til Ullevål, startet vi i
fjerde klasse. Det innebar at vi tok
avskjed med Aslaug Børke for noen år.
Vi fikk nå lærer – Thoralf Bruu Lyssand.
Fagområdet ble utvidet. Vi fikk både
historie, geografi og naturfag, og jeg må
vel innrømme at skolen ble morsommere
etter det.
Krigen gikk sin gang. Etter hvert
som tiden gikk, ble forsyningssituasjonen vanskeligere. Det var strenge vintre
under krigen. Brenselssituasjonen var
ikke den enkleste. Sentralvarme-anlegg
som tidligere hadde vært fyrt med kull,
måtte fyres med ved. Ved var på den
annen side også mangelvare, slik at
skolen ble stengt under den strengeste
vinteren. Vi fikk såkalt ”brenselsferie”.
Ansvarlige skolefolk kunne imidlertid
ikke unnlate å foreta seg noe, og skole i
to hjem ble organisert. Vi som kom fra
Ris, Gaustad, Vinderen og Steinerud,
gikk i hjemmet til Jens. De som bodde

av

Tore Vik

1940 er et skjebneår i norsk historie.
Selv for en 6-åring ble dette året preget
av begivenheter som sitter fast i minnet 65 år seinere. Også i vårt distrikt
skjedde det ting som har brent seg inn.
Da vi kom opp fra kjelleren etter en av de
mange flyalarmene den 9. april, kunne vi
se at Slemdalsvegen 49 sto som en ruin,
og hele den delen som vendte ut mot vegen var revet bort. I et rom i annen etasje

så vi en seng som sto på skjeve, ellers
var alt pinneved. – Det var resultatet av
en av de bombene som ble sluppet fra
et tysk fly. Dette ble innledningen til
noen dramatiske døgn som senere endte
opp med en sommer på Toten hvor en
gutt fra et bynært strøk opplevde liv og
virksomhet på en Østlandsgård.
Første skoledag ble derfor ikke det
som gjorde mest inntrykk i løpet av det
året. Men også i den forbindelse fikk
krigen betydning. Vinderen skole var en

7. klasse 1946. 1. rad fra venstre: Veslemøy Ramdahl, Jorunn Oftedal, Greta
Lauritsen, Rikke Mjerskaug, Turid Elster-Jordan, Liv Gjestvold, Siri Borchgrevink,
Helen Gutzeit
2. rad fra venstre: Gunhild Sexe, Astri Gisholt, Per Henrik
Bache, Alexander Brinchmann-Hansen, Knut Erling Andersen, Anne-Lise Heidenreich, Gudrun Colding
3. rad fra venstre: Tore Vik, Nils Jørol, Ola Stein Sommer-Erichson, Knut Andersen
Bakerst fra venstre: Jens Leegaard, Odd Fartum, Ole Christian Backer, Jan E
Hansen, Ole Hannibal Lie, Bjørn Aspelund, lærer Th.Bru Lyssand, Kees Leynse,
Rolf Johnsen, Bengt Rambech, Sven Sønsteby
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ingen hadde vært før krigen. Alle ble
utkommandert til å besøke utstillingen.
Vi skulle møte på Majorstuen til et bestemt tidspunkt. Selvsagt var det ingen
som møtte av de som kom fra jøssingmiljø, og det var de aller fleste. – Mor
var et ærend på Majorstuen og hadde sett
overlærer Enodd stå på trikkeperrongen
og utålmodig konsultere sitt lommeur
sammen med en håndfull naziunger
mens han ventet på resten. Til slutt dro
han med de få som kom.
I klassen skjedde det en del forand
ringer i løpet av krigsårene. Jon og
Truls dro til Sverige sammen med sine
familier. Noen kom til, men bare for en
kortere tid. Årsaken var gjerne forhold
som var bestemt av krigen.
Da fjerdeklasse nærmet seg slutten,
ble Ullevål skole tatt til hirdskole. Nå
hadde jo Universitetet blitt stengt høsten
1943 slik at lokalene på Blindern sto
ledige. Nå flyttet vi inn i disse lokalene.
Vi fikk klasseværelse i ”Lille auditorium” i bygget til Farmasøytisk Institutt.
Det var jo litt flott å kunne si at vi ”gikk
på Universitetet” i en alder av 11 år. Noe
ideelt skoleværelse hadde vi ikke, men
vi var ikke så godt vant.
Rundt oss var hele tiden krigen,
men nå hadde den vart så lenge at
det på en måte var blitt helt naturlig.
Skoleveien hjem fra Blindern gikk
ofte langs Blindernveien. Like før vi
krysset Gaustadbekken, passerte vi en
murvilla med piggtråd rundt gjerde og
port samt vakt. Litt lengre framme
sto en tysk vaktpost ved inngangen til
vår egentlige skole. – En av de mest
dramatiske episodene på Blindern, men
som ble opplevd enda mer dramatisk
av klassen over oss, var likvideringen
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av statspolitisjefen Karl A. Marthinsen.
Han ble skutt da han ble kjørt fra sitt
hjem, villaen ved Gaustadbekken, til sitt
arbeidssted. Det skjedde på den andre
siden av bygget, men vi hørte skuddene
og noen løp bort til vinduet hvor de så to
mann forsvinne i retning av byen.
Dette skjedde tidlig i februar. Vi
var imidlertid godt orientert om krigens
gang, og vi visste at de allierte hadde
trengt helt fram til Tysklands grense,
og at russerne var på vei mot Berlin
gjennom Polen. Mens de voksne nok
var bekymret for hva som nå ville skje
med store tyske troppekonsentrasjoner i Norge, opptok det ikke oss barn.
Imidlertid husker jeg at det kom opp
plakater på telefonstolper om at krigen
snart kunne være slutt, og at vi måtte
holde oss rolige.
De tyske soldatene forlot landet i
løpet av sommeren, og Vinderen skole
var frigitt til sitt egentlige formål. Det
foregikk oppussing i løpet av sommeren
og i sjette klasse startet vi på vår egen
skole. Noen forandringer ble det. Vi
fikk ny overlærer, Enodd tok sitt eget liv.
For en tolvåring var det en ny
tilværelse. Fritidsaktiviteter som vi
bare hadde hørt om, ble nå en realitet.
For mitt vedkommende ble det guttemusikken og speideren. Begge deler
innebar mange gleder. Guttemusikken
var Olav Hvams domene. Han var
gammel militærmusiker, og hadde en
egen evne til tålmodig å sy sammen et
beskjedent repertoar som ikke krevde alt
for store ferdigheter. Han skrev marsjer
for alle korpsene sine, og det var selvsagt
med en viss stolthet vi marsjerte til
tonene av Vinderenguttenes marsj.
På skolen fikk vi igjen Aslaug Børke

på Majorstuen og på Frøen, gikk i hjemmet til Bengt.
Mat var også et problem for folk
som bodde i byene. Et tiltak som skolen
kunne organisere, var utdeling av suppe
finansiert gjennom innsamlede midler i
Sverige. Vi hadde med oss suppespann,
og den utdelte suppen skulle fortæres på
stedet. Det ble ikke alltid etterlevd, og
jeg var selv årsak til en episode da jeg
dultet til en av jentene for å komme fort
ut av klasserommet etter endt skoledag.
Det ble mye suppe både på mine og
jentas klær. Overtrampet var åpenlyst,
og Lyssand ville straks vite hvem som
hadde forsøkt seg med å ta med seg
suppe hjem. Det var vanligvis ingen som
”sladret” i en slik situasjon, så Lyssand
satte i gang en regelrett etterforskning
i sakens anledning. Fellende bevis ble
suppen på klærne, og det hadde hatt
liten hensikt å forsøke seg på å komme
fort hjem.
Tran var også en viktig del av skolens
bidrag til ernæringen. Ikke alltid hadde
vi med oss skje. Rolf var betrodd å dele
ut tran, men dersom skjeen manglet,
måtte du bøye hodet bakover og gape.
Så ble tranen helt direkte i svelget. Det
bidro til at det var lettere å huske på
skjeen.
På Ullevål fikk vi sløyd. Lyssand var
en meget hendig mann og en utmerket
sløydlærer. Selv om de produktene jeg
produserte, ikke utmerket seg på noen
måte, hadde både jeg og de fleste andre
stor glede av sløydundervisningen.
Noe de som opplevde krigen, husker
meget godt, var den såkalte ”holdnings
kampen”. På Vinderen skole var alle
lærerne jøssinger, men overlæreren,
Faste Enodd, var nazist. Det var en del

barn av nazister på skolen, men de var
få. Under Ullevåltiden skjedde det imidlertid en forandring i vår klasse. Jons
far var politimester på politistasjonen på
Gaustad. Han ble avsatt, og i stedet ble
det satt inn en nazipolitimester. – En dag
meddelte Lyssand at det skulle begynne
en ny pike i klassen. ”Faren hennes er
nazist,” sa Jon straks. Det dreiet seg
nemlig om datteren til nazipolitimesteren. Lyssand prøvde å overse Jons
replikk, men vi andre fikk det straks med
oss. - Den nye piken fikk det ikke noe
kjekt i vår klasse. Ordet ”mobbing” fantes ikke den gang, men hun ble regelrett
mobbet – med overlegg. Det var vårt
bidrag til holdningskampen.
At holdningskampen ikke alltid var
helt lett å forstå for en liten gutt, fikk jeg
selv erfare på en ublid måte. Klær var
også mangelvare. Som enebarn hadde
jeg ingen å ”arve” klær etter, og da
farmor som bodde på Vestlandet, vevde
et vadmelstøy til meg, var det svært
kjærkomment. Det ble en rekke turer
til Sannergaten hvor flere sydamer var
opptatt med å sy om pent brukt tøy. Et
helt nytt tøy var ganske enestående, og
det var en stolt kar som dro til skolen i ny
vadmelsdress: trøye, nikkers og skilue.
Tøyet var blitt farget svart eller mørke
blått. - Så snart jeg var på plass i skole
gården, var det en som ropte: ”Hirdlue!”
Lua ble revet av meg, og en hel gjeng
sloss om å trampe på den. Det var ikke
lenge før det bare var fillene igjen, og jeg
opplevde en litt sær variant av ”Hovmod
står for fall”.
Overlærer Enodd var selvsagt lojal
overfor de pålegg som nazimyndighetene
kom med. Det var en større utstilling
nede i de lokalene hvor ”Vi kan”-utstill-
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som lærer. Det er ikke så mange episoder
som sitter fra de to årene på Vinderen.
Et tilfelle av ”sivil ulydighet” husker jeg
imidlertid. Det skulle komme et engelsk
militærfly over byen som var helt anner
ledes enn andre fly. Det hadde en såkalt
reaksjonsmotor – det var altså første
gang vi ville kunne se et jetfly. Det var
antydet i avisene at flyet skulle komme
samtidig som det var frikvarter, men det
uteble. Det gikk ualminnelig tregt å få
elevene til å stille opp. Spesielt gjaldt det

de eldre. Vi skulle ha frøken Børke, og
hun kom ut og startet med en skikkelig
reprimande. – Da kom flyet, og det var
ingen som hørte på henne. Vi ble tatt
skikkelig i skole etterpå, men det var
jo en erfaring at det fantes situasjoner
da selv en lærers autoritet ikke hadde
gjennomslag.
Så var tiden på Vinderen over. Om
høsten begynte vi på Riis skole. De aller
fleste fortsatte der, og mange holdt sammen helt til avsluttet gymnas.

7.klasse 1948. 1. rad fra venstre: Aud Isachsen, Inger Vamnes, Tove Andreassen,
Torunn Salbu, Sidsel Myhre, Lill W. Jacobsen, Anne Krohn, Kari Jensen
2. rad fra venstre: Inger Elisabeth Oberg, Ellen Gustafsson, Eva Lem, Benedicte
Strand, Inger Bühring-Andersen, Kari Eeg, Unni Sandberg
3. rad fra venstre: Ingrid Finborud, Inger Moe, Unni E Iunker-Andersen, Anne
Berit Lyche, Turid Hesland
4/5. rad fra venstre: lærer Helene Loe, Karin Janson, Jorunn Benjaminsen, Aagot
Christophersen, Ilse Kramm, Åse Johansen, Inger Askvig, lærer Aslaug Børke
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MINNER FRA EN SKOLE I 1950OG 60-ÅRENE
av lærer

Arne Gundersen

Med de senere års stadige reformer og
den pågående debatt om kvaliteten i
skolen er det vanskelig for en som har
vært pensjonert i 10 år å få et inntrykk
av hvordan det egentlig står til i norsk
skole i dag. Det var nok enklere da jeg
begynte som lærer ved Vinderen skole
i 1952. Da møtte jeg en skole som var
nesten identisk med den jeg selv hadde
opplevet som elev.
Det var en 7-årig folkeskole med
avsluttende eksamen i norsk, engelsk og
regning med felles sensur for hele Oslo.
Lærerens oppgave var i all hovedsak
kunnskapsformidling, og det falt naturlig
å legge stor vekt på de skriftlige fagene
og oppnå gode resultater der. Elevene
ved Vinderen skole oppnådde også svært
gode resultater - naturlig nok - siden
Vinderen vel må sies å ha et av de mest
positive sosiale miljøer i byen.
Læreryrket hadde nok en noe høyere
status den gang enn i vår tid, så vi var
like mange mannlige som kvinnelige
lærere ved skolen. I dag er jo mannlige
lærere mangelvare ved de fleste barne
skoler. Leseplikten i 50- og 60- årene var
36 timer for menn og 30 timer for kvinner per uke. Den enkelte lærer hadde hele
ansvaret for sin klasse, det var ingen tid
avsatt til spesielle hjelpetiltak. Den høye
leseplikten betydde at antall lærere var
færre enn antall klasser, så noen ganger
måtte en enkelt lærer være klassestyrer
for to klasser. Selv ble jeg i 1953 klasse
styrer for både en 1. klasse og 7. klasse,

med ansvar for begynneropplæring og
forberedelse til avsluttende eksamen.
Arbeidstiden kunne nok da nærme seg
60 timer per uke.
Jeg trivdes meget godt på Vinderen
skole. Elever, foreldre og lærere utgjorde
et arbeidsmiljø som det var en glede å
være en del av. Utvalget av læremidler
var ikke så stort den gang som i dag.
Og tekniske hjelpemidler for lærerne
var mangelvare. Nå er alle skoler utstyrt med førsteklasses kopieringsutstyr,
men for oss var det en stor forbedring
da vi fikk vår første lille spritduplikator til mangfoldiggjøring. Materiell til
naturfagsundervisningen var noe spesielt
de første årene. Da tyskerne beslagla
skolen, ble det lagt på lager sammen
med materiell fra flere andre skoler. Da
dette så skulle fordeles etter krigen, var
det nokså tilfeldig hva den enkelte skole
fikk. På Vinderen hadde vi både svovelsyre, salpetersyre, natrium, kvikksølv
og asbest, saker som nok bør brukes
av spesialister som arbeider på høyere
klassetrinn. Men vi fikk etter hvert bygd
opp en naturfagsamling som var bedre
tilpasset barnetrinnets pensum.
Etter tyskerne sto det også igjen en
brakke. Her var det innredet 3 klasserom
og et legekontor. Det var lavt under
taket i klasserommene, og luften var
ikke alltid helt god, men vi var nok ikke
så miljøbevisste den gang, og begrepet
inneklima var ikke oppfunnet. I denne
sammenheng var gymsalen et kapittel
for seg. Garderoben var uten dusj, og
langs veggen var det hyller med 100
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par velbrukte turnsko til utlån. Man kan
vel tenke seg luftkvaliteten i den garderoben. Etter noen år ble disse skoene
fjernet, elevene tok med egne turnsko
eller gymsokker.
Den store saken i 50-årene var
foreldr enes kamp mot samnorsken.
Med rettskrivningen av 1938 ble svært
mange radikale former innført som
obligatoriske. Dette ble møtt med sterk
misnøye fra både foreldre og elever,
som var meget språkbevisste. En setning
fra naturfagsboken ble ofte sitert som
skrekkens eksampel: ”Magesekken er
ei skjeiv pæreforma blære som ligg øvst
i bukhola”. Ikke rart at det ble reagert

på Vinderen, som vel må sies å være
riksmålets høyborg. Selv opplevde jeg
i min 1. klasse at elevene en dag møtte
med ABC-er hvor alle radikale former
var erstattet med moderate. Foreldrene
hadde alliert seg med en boktrykker og
fått trykket opp tekster over alle radikale
ord. Jeg fikk beskjed av overordnet om
å samle inn disse bøkene, elevene fikk
utdelt nye ABC-er, og disse fikk de ikke
lov å ta med hjem.
Aksjonen skapte ikke problemer for
forholdet mellom lærer og elever. Et
hovedinntrykk fra 1950- og 60- årene var
en god opplevelse av fremgang. Parallelt
med samfunnsutviklingen etter krigen

7. klasse 1967. 1. rad fra venstre: Hilde Vihovde, Cecilie Clemetsen, Audhild Nedberg, Janicke Koren, Kristin Stoklasa, Hilde Dons Jensen, Wenche Stemmen, Anne
Møller.
2. rad fra venstre: Nina Aabel, Elisabeth Magnus, Knut Bydal, Niels Henning
Bierge, Harald Jordal, Hans Fredrik Berg, Wilhelm Mustad
3. rad fra venstre: Lærer Arne Gundersen, Sven Conradi, Bjarne Frang, Ivar Gerhard Karlsen, Cato Myhre, Claus Heen, Geir Traaholt, Jan Bremer
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opplevde vi også fremgang for skolen.
Så fikk vi den store skolereformen
i 1967.
Så fikk vi olje.
Så ble vi rike.
Og så -----??

5. klasse 1980. 1. rad fra venstre: Camilla Moen, Jarl Thorsen, Toni Solbakk,
Katrine Frantzen
2. rad fra venstre: Harald Simonsen Plather, Kari Ånstad, Isak Houmb, Gyda
Knudsen, Magnus Boutera, Jens Kjesbu Johannessen, Hågen Rørmark
3. rad fra venstre: Geir Jonatan Sharabi, Elin Almåsbakk, Christian Grimsgaard,
Karl Peter Bruton, lærer Arne Gundersen, Anne Bendiksby, Hege Graneng, Karen
Kviberg, Sten Helge Syversen, Eva Allison Sollie
4. rad fra venstre: Thor Leegaard, Finn Christian Midtskau, Lars Christian Li,
Pernille Siem, Hanne Lise Fearnley, Krister Railo, Trond A. Ramstad, Simen Andresen, Jon Ugland, Elin Marie Zetterdahl
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SKOLEHAGEN
Arne Gundersen,
Orvin, forkortet

Christian, hentet fra
Vindusposten, 1980

av lærer

av elev

fra

skoleavisen

Skolehagen før krigen lå opprinnelig der
den gamle tyskerbrakken lå. Det kunne
jobbe 30 elever av gangen, og elevene
likte å ha praktisk arbeid med hakke,
spade og rake i jorden. Det ble sådd
gulrøtter, persille, salat, pastinakkrot og
rødbeter. Naturgjødsel fikk de billig fra
Halvor Arnesen på Blindern. Kunstgjødsel ble også brukt.
Da tyskerbrakken tok plassen til
skolehagen, ble det slutt. Senere da
brakken ble revet, ble feltet asfaltert til
skolegård. Først i 1974 kom skolehagen
i gang igjen. Oslo kommune kunne stille
tomt til disposisjon på Smestad, der
aldershjemmet nå ligger. Riktignok var
det lang vei for elevene, men det meldte
seg nok til at det kunne bli to partier.
Elevene arbeidet ni uker før og sju uker
etter sommerferien, to ganger pr. uke.
Det var elevene fra 4., 5. og 6. klasse
som deltok i skolehagen.
Da sykehjemmet ble bygget, måtte
skolehagen nedlegges til manges skuffelse.

Vi var en ti-tolv gutter og piker som
gikk i skolehagen i år. Mange tror at
det bare er planter der. Men det er også
kaniner og høner. Ja, det var en hane
også. Mange tror at lærer Gundersen er
sur og streng. Han er nok streng når vi
tuller veldig mye, men som oftest er han
grei. Vi ertet ham veldig mye. Håret midt
på hodet reiste seg når det blåste – det
var morsomt. En annen ting vi ertet med
var at han røykte så mye i pausen. Når vi
jobbet, tullet vi også mye, men det likte
han ikke. Om våren spadde og sådde
vi, det var litt kjedelig. Litt lengre utpå
våren lukte vi, og etter sommerferien
høstet vi. Det var mest rødbeter. Jeg
fikk ca. 4 bæreposer fulle. Ellers fikk
vi grønnsaker til en verdi av ca. et par
hundre kroner dersom vi hadde solgt det
på torget. Det var ganske gøy å komme
hjem med bæreposer fulle av grønnsaker
og blomster. Vi hadde masse kålfrø og
nesten to av de fem bæreposene jeg fikk,
var kål. Ellers så hadde vi mye purre og
selleri. Selleribladene kan man tørke og
lage krydder av.
Når man er lei av å jobbe og skulle
ha pause, kunne man mate og stelle
kaninene. Den rareste kaninen het Ulf.
Han var den som spiste mest mat, og han
var også den største og tjukkeste.
Vi syntes det var gøy med skolehage.
På neste side: Skolehagen, hentet fra
Orvin.
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SNEKKERKURS PÅ VINDEREN
av

PS

Hver tirsdagskveld er sløydsalen i
Vinderen skole samlingssted for ivrige
hobbymakere fra det nærmeste distriktet. De er alle i alderen 10-13 år, og
instruksjonen får de av to voksne, Hans
Bergsland og David Bruton, som begge
har egne barn med i sløydsalen. Da vi
avla snekkerne en lynvisitt, var stemningen helt på topp, og de fleste holdt
på med finpussen på ting som nok vil
bli like nøye innpakket og deretter lagt
under juletreet.
Eget initiativ
Kurset som ble startet i september i
år, kom i stand ved at de to lederne selv
tok initiativet og fikk velvillig låne skolens sløydsal. – Vi er begge interessert i
snekring, og da vi selv har barn i denne
alderen, syntes vi at det ville være artig
å få stelt i stand noe for dem, sier Hans

Bergsland.
– Hvordan er fremmøtet av de unge
snekkerne?
– Da kurset startet, var det 18 elever,
hittil har ingen sluttet, og det gjennomsnittelige fremmøtet ligger på 15-16
elever. Vi synes elevene er veldig positive, noe som gjør det ekstra artig for oss
som står ansvarlig.
– Er det dyrt å drive et slikt kurs?
– Vi synes selv at vi har beskjedne
utgifter, hver deltaker har betalt 20 kroner som går til innkjøp av materialer.
Dessuten samler vi sammen en del materialer når vi kommer over brukbare ting.
–Hvordan blir det gjort med verktøy?
–Vi har den ordningen at hver elev
har med seg sitt eget verktøy hjemmefra,
noe som synes å være en grei ordning.
Dersom alt går etter planene, vil man
fortsette med kurset videre framover mot
sommerferien.
At kurset var populært, skjønte
vi fort på elevene – da vi var på vei
ut fra sløydsalen ble vi dessuten
møtt av far til en av de ivrige
snekkerne som skulle hente sin sønn
etter avtale – faren måtte snu med
uforrettet sak og komme tilbake en
halvtime senere når sønnen hadde
fått snekret ferdig.
PS
Tidligere snekkerkurselever
som forteller at de at de husker
snekringen med glede!
PS i Ullern Avis/Akersposten
10.12.1980
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VINDEREN SKOLE 100 ÅR
Noen betraktninger både som forelder og ansatt
av

Cath Heiberg

Høsten 1987 ble jeg tilkalt som vikar
i en førsteklasse. Læreren kom til å bli
borte en stund, og det trengtes en med
formell kompetanse. Jeg var akkurat
nyutdannet og var så heldig å bli spurt.
Erfaringen ga mersmak!! I dag, 2005,
arbeider jeg fremdeles ved skolen. I
denne tidsepoken har det skjedd mye.
Det vil nok enhver kunne si, men jeg vil
prøve å ta med meg noen av de viktigste
begivenhetene.
Min ”karriere” på Vinderen skole
startet egentlig som forelder i 1978.
Skolen var på dette tidspunkt svært lik
den skolen jeg selv hadde møtt. I skolens
forværelse var det en hyggelig kontor
dame som satt ved sin kontorpult. Der
stod det en skrivemaskin, manuell sådan,
og en stor sort telefon. På skolens kontor
gikk man ikke med mindre det var noe
svært viktig. Atmosfæren var preget av
ro og stillhet. Man fornemmet voksen
sonen straks man kom inn, da det var
en umiskjennelig eim av røyklukt. Den
gang kunne man røyke på sitt kontor eller på skolens personalrom!! Vinderen
skole ble i nærmiljøet betraktet som en
trygg og passe stor skole. Elevantallet
var ca. 400. Skolen hadde helsesøster,
skolelege, tannlege med tannpleier
og tannhelsesøster. Disse hadde hus i
skolens trevilla (vaktmesterbygning),
nå skolefritidsordning (SFO). Skulle vi
på kontroll av noen art, var det lettvint
og greit. Vi troppet opp til avtalt tid i
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trevillaen hvor alle spesialister holdt til.
Var det noen som trengtes ytterligere
konsultasjon, ble man videresendt.
Utover 80-tallet ble Vinderen skole
trangbodd, og det ble behov for mer
plass. Samtidig stod Ris ungdomskole
og Ris videregående foran store endringer. Ris videregående ble vurdert
å legges ned. Som FAU-medlem
(Foreldreutvalget) fattet man stor interesse for dette, og debatten ble fulgt i Oslo
skolestyre i Oslo Rådhus. På denne tiden
var en ny stor læreplan på gang. I ferdig
tilstand het den Mønsterplan av 1987.
Heimkunnskapen ble gjeninnført, og
man kunne velge mellom Kristendom eller Livssynsundervisning. Fagenes plass
og vekting ble presisert, og ikke minst
vektla den læringsveien, prosessen som
skal føre til målet.
Akkurat på denne tiden gikk jeg fra
å være forelder til å bli ansatt. Som
forelder hadde jeg ikke i samme grad
inntatt skoleperspektivet. Ikke hadde
jeg tenkt over spisepause, melkeservering (les søl) inspeksjon, sneballkasting,
glemmekasser med alle sure sko og våte
håndkler, ja alle de usynlige tingene som
går av seg selv når det fungerer. Orden i
korridoren er en selvfølge, men det ligger gode rutiner bak!
Som nybakt lærer og mor kombinerte jeg yrkestilværelsen på en familievennlig måte for meg. Timeplanen min
ble tilpasset familielivet. Det vil si at
jeg sluttet undervisningen på samme tid
som yngstemann sluttet sin skole med
unntak av en dag i uken hvor det var

samarbeidstid med kollegene. Snakk
om individuell tilrettelegging!
All forberedelse og etterarbeid kunne
gjøres hjemme. Men også her skjedde
det mye. I kravet om å høyne skolens
kompetanse og kvalitet, fulgte fokus på
den enkelte lærer. Var det riktig og rettferdig at en klasse skulle være prisgitt
en lærer, eller kunne man utvikle et
system som sikret felles krav og bedre
tilrettelegging av individuelle behov?
Lærernes arbeidstid og krav om tilst-

edeværelse etter undervisning var under
sterk debatt i pressen
og hos politikerne.
I denne deb att en
reiste det seg også
viktige spørsmål som
hvor lærerne skulle
kunne sama rbeide,
og derigjennom kom
krav om arbeidsplass
og teknisk utstyr.
Skrivemaskinen
på kontoret var byttet ut med den elektriske, slik at vi
hadde den gamle til
rådighet. Spritdupli
katoren på material
rommet ble erstattet
med en ny kopi
maskin, men dette
var ikke nok.
Det ble vanligere
og vanligere at både
mor og far jobbet.
Problematikken
rundt elevenes korte skoledager fulgte
derfor. Hvor skulle
skolens yngste elever være etter endt
undervisning? Den gamle vaktmesteren flyttet fra 2. etasje i trevillaen
og på foreldred ugnad kom skolens
skolefritidsordning i gang i 1987. Skolen
var inne i en rivende utvikling når det
gjaldt å tilpasse seg samfunnets endrede
behov. Igjen var det behov for en ny
læreplan. Den store diskusjonen gikk
bl.a. på å senke skolepliktig alder fra 7
til 6 år. Fra 1997 ble pliktig skolestart 6
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år. Dette medførte igjen store endringer
til skolens fysiske behov (utforming)
og pedagogikken forøvrig. Skolen ble
forvandlet til en gedigen byggeplass.
Vi fikk førskolelærere inn i skolens lærerstab. 6-åringene skulle ivaretas med
det ypperste innen førskolepedagogikk
og allmennlærers småskolepedagogikk.
Stikkord: Lekens plass i barnets utfoldelse og forskertrang! (Og slik som
klimaet er i Norge, ble behovet for bl.a.
oppbevaring og tørkemuligheter av klær
en viktig praktisk detalj som også måtte
tenkes på.)
Hvis man iakttar Vinderen skoles
arkitektur og utforming med et skarpt
og våkent blikk, kan man se ulike bygg
og stilarter. Med kunnskap og bakgrunn
i skolehistorie fornemmer man hvordan
bygget har vokst i pakt med tidens krav
og utvikling. Arkitektur og utforming
formidler historie. Vår tidligere rektor, Anne Lorange, fikk i oppgave å
organisere skole samtidig som skolen
ble ombygget og utvidet. Det ble en
styrkeprøve for alle parter. I 1999 var
arbeidet avsluttet. Vinderen skole fremstod som et moderne, tidsmessig bygg,
vel forberedt til å arbeide i pakt med
lærerplan av 1997. I tillegg er det blitt
både vakkert og hyggelig. Få i prosessen tenkte hvilken sisyfosoppgave det
faktisk var å være stedlig byggherre
samtidig som skolens hverdag skulle
ivaretas. Man kan bare gå til sin egen
”heim”, hvis en kjøkkenbenk skal flyttes,
eller en liten vannlekkasje utbedres, da
mangler det ikke på tunge tanker og
sliten følelse i kroppen samt frykt for
budsjettsprekk! Alt dette ivaretok vår
rektor på en forbilledlig måte. Mange
rektorer i Oslo-skolen ble på den tiden
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utsatt for et massivt krysspress mellom
det å være utbygger, økonomiansvarlig,
undervisningsleder og ivareta helse,
miljø og sikkerhet (HMS). Å drive skole
er om ikke en døgnkontinuerlig bedrift,
så er det noe i nærheten av det. Skolen
er åpen fra 08.00 til 16.30 hver dag hele
året med unntak av 4 uker i juli. Få har
vel tenkt over at et barn i småskolen kan
ha lenger arbeidsdag enn en voksen, for
ikke å snakke om et arbeidsår!
På ettermiddags- og kveldstid er det
kor og korpsøvinger, utlån av gymsal til
lokale idrettslag samt utleievirksomhet.
Alt dette skal samordnes og lages gode
rutiner for. Våre 9 utgangsdører gjør ikke
alltid oppgaven like enkel.
Rammene innen offentlig virksomhet har endret seg betraktelig fra
1990-tallet til i dag. I dag er skolene
i Oslo selvstendige enheter. Tildeling
av midler skjer gjennom bl.a. elevtall
og andre kriterier som kvalifiserer for
tildelinger. Hvordan man forvalter midlene, er på mange måter friere enn før.
Man skal organisere skole og innvendig
vedlikehold på best mulig måte ut fra de
midler og fordelingsnøkler som er tildelt.
Til dette kreves økonomisk kunnskap,
innsikt og kreativitet i skoletenkningen.
Hvordan utnytte ressursene til det beste
for elevene og ansatte? Hvordan utvikle
seg i pakt med nye krav og behov? Lokal
handlefrihet og lokale tilpasninger er
blitt viktige stikkord; Skolebibliotek
og skolens IT-satsning bare for å nevne
noen av dem. Her er det store endringer
også på gang. Forvaltning og innkjøp av
eget datautstyr er blitt en krevende oppgave både når det gjelder kompetanse og
tidsressurs. Også disse midlene skal tas
fra den tildelte pengesekk. Utviklingen

innen dette felt er formidabel.
Når det gjelder administrasjonens
oppgaver, gjøres dette hovedsaklig
elektronisk. Alle rapporteringer innen
økonomi, innkjøp, HMS-arbeid og ikke
minst forvaltning av elevregisteret skjer
via data. Det sier seg selv at foruten
den faglige kompetanse kreves det også
gode datakunnskaper, tid og evne til å
tilpasse og utvikle nye systemer. Og
alt dette skal skolen sørge for selv! I
tillegg kommer krav og behov for gode
arbeidsplasser og tilgjengelig datautstyr
for lærerne.
Men hva med elevenes data
kunnskaper? Bruk og kompetanse innen digitale verktøy er et annet viktig
satningsområde. Et utvidet syn og bruk
av skolens bibliotek arbeides det også
med. Fra en tradisjonell bruk, hvor man
plukker ut bøker som man liker, skal biblioteket utvikles til å bli et sted hvor man
kan ta seg frem for å finne utdypende
og støttende litteratur i læringsøyemed.
Bibliotekets funksjon skal utvides til et
læringssenter. Det skal bidra til leselyst
og støtte eleven på vei etter ny kunnskap.
Eleven må få kompetanse i hvordan
finne fram, hvordan søke og ikke minst
vurdere svarene! Det er ikke rart at
læreplanen endrer seg!
Og hva med skole og hjem samarbeid? Tilgjengeligheten til foreldre/
skole har økt via mobiltelefonen. Om
det bare er et gode, skal jeg ikke diskutere her. E-post er et annet område som
øker tilgjengeligheten, samtidig som det
også øker arbeidsmengden i og med at
e-post krever svar. Krav til individuell
tilpasning og tilrettelegging er blitt noe
av det som setter størst krav til endring.
Etterkrigstidens sosialdemokrati satte

felleskapskultur og felleskapsfølelse
som noen av sine viktigste fanesaker.
Som skoleperson opplever jeg at det er
her de aller største utfordringer skjer. De
fleste endringer skal skje i tilpasningens
tegn. Fleksibel skolestart, fleksibel ferie,
aldersblandede grupper, fleksible grupper på tvers av trinnet setter nye krav til
system og organisering. Begrepet klasse
er byttet ut med gruppe, klassestyrer med
kontaktlærer. I tillegg har vi fått brukerundersøkelser og økt informasjon og
bevissthet om klageadgang. Det stilles
store krav til at beslutningsprosesser
foregår korrekt og i henhold til lov og
forskrifter. Det skal tøyes og strekkes
i alle retninger i den hensikt å skape
optimale lærevilkår for det enkelte barn.
Kanskje er det mulig? Men det vil kreve
tid og evne til nytenkning.
I 1989 konkluderte OECD-rapporten
med at Norge visste lite om hva som
egentlig skjedde i norsk skole. Man
visste hvor mye penger man brukte,
men om resultatene stod i forhold til
økonomisk innsats, ble det stilt spørsmål
ved. Denne rapporten skulle utløse
sakte, men sikkert, et system for stat og
kommune som gikk på å få innsikt og
erfaring i den enkeltes skoles virksomhet
og resultater. I dag har vi fått nasjonale
kartleggingsprøver innen lesing og
matematikk, undersøkelser som går på
grad av brukermedvirkning både når
det gjelder foreldre og elevperspektivet,
samt Nasjonale prøver i norsk, matematikk og engelsk på 4. og 7..trinn. Og flere
undersøkelser kommer. Alle resultatene
er tilgjengelig på nett.
Skolen har inntil siste tusenårsskifte
(århundreskifte) på mange måter kunnet
karakteriseres som en lukket virksomhet.
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Den epoken er definitivt over. Beskyttelse av den enkeltes sterke og svake
sider i skolesamfunnet blir et viktig
lederansvar.
I møte med foreldre i dag opplever jeg en spennende blandingskultur.
Det er viktig at skolen er tilgjengelig
på nett for den enkelte, samtidig som
skolen skal skape en felleskultur og
felles tilhørighet tuftet på gode mellommenneskelige relasjoner. Skolen er der
hvor alle mennesker møtes og der hvor
verdiene skapes! Å ivareta det beste fra
disse to retninger blir Vinderen skoles
store utfordring de neste 10 år. Under
planleggingen av skolens 100-års jubileum ble en av målsetningene å vise

17. maifeiring på Vinderen skole. Foto:
Inge Bryhni.
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at Vinderen skole er en levende skole.
Dette samler vi oss om og gleder vi oss
til å vise!

LOPPER TIL MUSIKK
av

Bitte Vatvedt

35 år – tusenvis av tonn med lopper –
millioner av kroner til musikk!
Vinderen Skoles Musikkorps foreldre har gjennomført et morsomt slit i 35
år. Innsatsen har gitt hundrevis av Vind
erenbarn fantastiske musikkopplevelser
og skolen et særegent og flott korps.
Det 40 år gamle korpset på Vinderen
skole hadde dårlig oppslutning ved utgangen av 60-tallet. Vaktmester Nereng
på skolen ble syk, og foreldrene måtte ta
over hans utrettelige innsats for korpset.
Skifte av dirigent førte også til økt interesse for korpset.
Men den viktigste årsaken til at

interessen for korpset økte, var at det
kom mange nye musikanter fra de nye
boligblokkene på Gaustad. Foreldrene
derfra hadde en sterkere innstilling til
samarbeid og dugnad.

Første loppemarked
Med flere musikanter økte behovet for
mer penger til korpset. Det var ikke
lenger nok å spille og selge suppe og
vafler under Holmenkolldagen, og ha
kakelotteri på Vinderen sentrum et par
ganger i året. Nye og aktive foreldre fant
nye veier å gå.
Mødreforeningen, som de het den

Loppemarked på Vinderen skole. Begge foto: Inge Bryhni.
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komité, og planer var systematisk nedfelt
i gjennomføringsdokumenter.
I 1997 var det første høstmarkedet.
Litt mindre og uten møbler. På den tiden
pakket korpsforeldrene også reklame
pakninger for Lilleborg. Lange slitsomme fredagskvelder stod vi i ”Bessa”
og pakket såpe i plastposer.
Da det første høstmarkedet tok inn
mer penger enn vi fikk for såpepakkingen hele året, bestemte vi oss for å
kutte såpepakkingen og kjøre to loppe
markeder. Høstmarkedet i 1998 kunne ha
endt med katastrofe. Vi samlet møbler i
et lager på Frysja. Loppekomiteen bestemte seg for å la folk få kjøpe møbler
rett fra lageret. Det var jo lettvint.
Da slapp man all kjøringen. Det de
ikke tenkte på, var at møblene var stablet helt til taket i en høyde på 5 meter.
Når man slapp folk inn for å finne sitt
utvalgte møbel, sto hele stabelen i fare
for å rase. Heldigvis forstod de at dette
farefulle eksperim entet kunne ende
med katastrofe. Fra 1999 ble møblene
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kjørt ned til skolegården til begge loppemarkedene.
Fredagskvelden før loppemarkedet
løper slitne og ivrige ben og lange
armer bærer lopper fra Postens containerbiler, som kjører fra lagret og
ned til skolegården. Dette har vært et
vellykket samarbeid mellom Postens
Bedriftsidrettslag og Vinderen Skoles
Musikkorps i 15 år, som har bidratt
til mange utenlandsturer for Postens
bowlinggruppe. Helt nødvendig for å
få alle innsamlede lopper fra lageret og
sortert på alle salgsavdelinger i løpet av
en lang fredagskveld.
Bil kommet! ljomer det i hele skolen,
og foreldre henter loppene fra container
bilen og sorterer slik at kjeler kommer
til kjøkkenavdelingen og øredobber til
boutiqueavdelingen. I 2001 fikk vi leie
lager av Ris skole, takket være en aktiv
”loppesersjant” og en positiv rektor. En
mye bedre og mer effektiv løsning.
Det lille bildet der har gått i stykker
så det kaster vi bare!

gangen, samlet kreftene og dro til med
korpsets første loppemarked våren
1970 i den gamle stasjonsbygningen på
Vinderen.
Vi holdt på å slite oss fillete, forteller Essa Qvigstad, som var formann for
Mødreforeningen da. Mange av mødrene
fra Gaustad var leger og psykologer og
var veldig opptatt av å ta godt vare på
ungene, stille opp og delta i deres aktiviteter. Vi måtte ha mer penger og vi
hadde ikke klart oss uten den drivkraften
fra gjengen fra Gaustad. Men du verden
for et slit det var!

Fine lopper på Vinderen
Det ble ikke flere loppemarkeder i den
gamle stasjonsbygningen. Alle loppe
markeder siden har vært på skolen. I
mange år var det bare i gymsalen og
i ”Bessa”, men på slutten av 80-tallet
begynte det å ese utover til skolegården
og etter hvert i klasserom og ganger.
I dag er nesten hele den gamle bygningen og skolegården i bruk. Det syder
av ivrige loppe-fantaster i et – etter hvert
flerkulturelt – fellesskap, der ivrige entusiaster stormer rundt for å komme først
til godbitene.
Loppemarkedet ble straks godt kjent
i hele byen og veldig populært, forteller
Essa Qvigstad. Det var mange opp
kjøpere, og folk som stod i kø fra tidlig
om morgenen. Jeg måtte sette opp tau
og være streng for å få folk til å oppføre
seg ordentlig. Alle kjente tante Essa. En
myndig og driftig dame.
Vinderen er et fint område å hente
lopper fra. Folk er flinke til å gi til
loppemarkedet, og det er mange fine
lopper som er en vesentlig årsak til at

loppemarkedet har fått et så godt rykte
i hele byen. Dronningens tilknytning til
stedet i loppemarkedets tidlige historie
bidro til dette.

Foreldreforeningen
Unni Bernhoft Sand tok over formanns
jobben i Mødreforeningen på midten av
70-tallet og endret umiddelbart navnet
til Foreldreforeningen. Alle foreldre i
korpset var med på loppemarkedet, forteller Unni Sand. Hun syntes slett ikke
det gikk an at det fortsatt het Mødre
foreningen. Unni Sand trekker også fram
de positive holdningene foreldrene fra
Gaustad hadde til dugnadsjobbing.
Og det var jo veldig gøy. Et voldsomt
slit. Vi stod på. Men en fantastisk inspi
rerende musikalsk ledelse av korpset
gjorde at det var moro å jobbe og det
var godt miljø i hele korpset. Vi hadde
loppemarked en gang i året, og det rakk
til instrumenter til alle og utenlandsturer, 30 – 40 000 kunne vi få inn på en
loppehelg. Og det var mye penger på
70-tallet. Innsatsen og inntektene økte
utover på 80-tallet. Organiseringen ble
stadig bedre, og erfaringene ble syste
matisk tatt vare på i planleggingen for
markedet året etter.
Auksjon ble en attraksjon tidlig på
80-tallet. Først bare på lørdagen, men
midt på 90-tallet hadde man så mange
dyre og fine gjenstander at man utvidet
aksjonen til både lørdagen og søndagen.

Målrettet loppekomité
Målet for loppemarkedet i 1996 var
100 000 kroner. Det ble 120 000. Nå
var Foreldreforeningen blitt til Loppe-
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Sånt skjer dessverre i kampens hete.
Konservator Jon Brænne fra Havna allé
har i mange år vært en trofast hjelper og
funnet gullkornene, plukket ut de verdifulle gjenstandene og beskrevet dem.
Han river av seg brillene. Da vet vi at
noe er på gang. Bildet viste seg å være et
lite klenodium og gav 8000 kroner rett i
korpsets kasse. Brænne er til uvurderlig
hjelp for at vi skal kunne få til et vellykket samspill med alle oppkjøperne og
andre kunder, og for å sette riktige priser.
Det gir respekt og penger i kassen
når man kan utrope et munnblåst glass
fra 1905 for 500 kroner, og la det gå
hundrelapper mellom hvert bud.

Morsomt fellesskap
Arbeidet i loppekomiteen skal være
morsomt og resultatorientert. Det er
”loppegeneral” Håvard Sivertsens credo.
I over 10 år har han styrt troppene med
mot og glede. Over seks millioner har
kommet inn under hans ledelse. Resul
tatet på siste loppemarked var 420 000
kroner – ny rekord!
Hallo! Stopp
der. Dette er en
felles innsats. Håvard er opptatt av
fellesskapet og
nytten. Opptatt av
at dette er en økologisk bærekraftig
innsats til glede
for fellesskapet og
musikantene. Til
hvert loppemarked
samles det nå inn
30 tonn lopper. Om
lag 22 tonn selges.
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Brukbare ting, som ikke blir solgt, gis
bort til gode formål. PC’er blir sendt til
Afrika, ski til barn i Nepal og klær og
kjøkkenting til Litauen. Resten tjener
private renovasjonsselskap gode penger
på å hente.
Å miste en sofa fra lasset i full fart på
Ringveien eller bære et solgt piano opp
i 3.etasje til en liten leilighet på Grüner
løkka krever mye entusiasme og god
dugnadsånd. Så er da også stemningen
stor når resultatene fra hver avdeling
leses opp under pitzza-samlingen på
søndagskvelden når jobben er gjort.
Det er viktig å få synliggjort resul
tatene slik at den enkelte forstår hva de
har vært med på og hvorfor, sier Sivertsen. Sliten og stolt deltar han i jubelen
over at det var mulig å selge brukte
kjøkkenredskaper for 25 000 kroner.

Klatrestein gitt av Venneforeningen.

VINDEREN SKOLES VENNEFORENING
av Ida

Beth Hald, leder 1999-2004

Venneforeningen ble stiftet i 1947. I
de fem årene jeg har sittet som leder, har
foreningen hatt mye å gjøre. Ettersom
FAU tar seg av de “vanskelige” spørs
målene som trafikk, politikk og pedagogikk, har jeg drevet venneforeningen
som en “hygge & nytte forening”, en
mulighet til å hjelpe skolen med sosiale,
praktiske og økonomiske tiltak for å øke
trivselen for elever og ansatte.
Sosiale tiltak er at vi setter opp juletre
i skolegården i begynnelsen av desember
hvert år. Elevene står oppstilt i skole
gården tidlig om morgenen mens lysene
tennes på treet, og i klasseværelsene
etterpå får de pepperkaker og rød saft.
Josefines Vertshus har bidratt med å
bekoste en kum slik at treet står støtt og
trygt, og Plantasjen har sponset oss med
tre og lys og stjerne. Korpset spiller.
Etter jul hvert år lager vi
fester for alle elevene i samlingssalen,
fordelt på tre arrangementer. Da er det
enten karneval eller diskotek, med trylle
kunstner, dans, loddtrekning, servering
av pølser, boller og brus.
Den oppgaven venneforeningen
har som synes mest, er å etablere 17mai komité hvert år. Det er 4.- klasse
foreldrene som har ansvaret for arrange
mentet i skolegården på Vinderen skole
hver 17. mai. 1. klasse foreldre bidrar
med vaffelrøre og kaker. Dette startet
vi med i 1999, og det er allerede en innarbeidet tradisjon. Lokalbefolkningen
møter opp, og de minste barna (pluss alle

andre som har lyst) får gå i tog anført av
Vinderen Skoles Musikkorps. Is, pølser,
brus, tombola, leker, underholdning
hører med. Vi trenger slike anledninger
til å samles i nærmiljøet.
Venneforeningen er også et nettverk
som skolen kan kontakte om de trenger
ekstra bemanning til aktivitetsdager,
åpen skole eller foreldre-overtagelse.
Venneforeningen samler inn penger
én gang i året ved å nde ut informasjons
brev med en giro etter årsmøtet om
høsten. Vi har spart midler noen år for å
gi skolen en skikkelig jubileumspresang:
50.000,- kroner til å oppgradere lydog lys-anlegg i samlingssalen. Skolen
har i de senere år også fått stoler til
samlingssalen, persienner til nybygget
og sykkelstativ. Innsamlede penger har
også gått til å få i gang skolepatruljen
igjen, til å støtte skolens oppsetning av
“Grease”, vi har betalt pianostemming,
og støttet Vinderen Barnekor og VISES
med pengebeløp.
Den forrige store gaven var ny
fane. I 2000 overrakte jeg ny fane til
Cath Heiberg, som da var fungerende
rektor. For meg var det ekstra morsomt,
fordi det var min far, Tom Hald, som på
vegne av Venneforeningen overrakte
skolen den forrige fanen i 1969. (bilde
på side 135 i Orvins bok fra 1980)
Det har vært fint å gjøre en innsats
for skolen, – føler en egen tilknytning
ettersom jeg har gått der selv, og min
mor, to tanter og én onkel, tre brødre,
tre kusiner, mann og tre sønner.
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