KULTURMINNEDAGEN 2008
Søndag 14. september er viet temaet Mangfoldig fritid:
Hvor og hvordan har vi brukt og bruker vi fritiden vår?
Hvilke spor viser fritiden i landskapet?
Trygve Christensen (”Skiløpere i Nordmarka”)
og Oddvin Lund (Skiforeningen)
snakker om vår bruk av marka, om hvordan løyper og løypepreparering har hatt konsekvenser for landskapet i marka, både i "kollen"området, turløyper og konkurranseløyper og vil dessuten knytte det til
utfordringene i dag (klima, markalov).
Peisestua i VM-huset i svingen like nedenfor
Holmenkollbakken kl. 1500

Velkommen
Finn Holden
leder
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MARTIN MEHREN OG FAMILIE
PÅ VOKSENKOLLEN
av

Finn Bendix Bendixen

En vinterdag i 1975 var jeg på skitur
med min da 10-årige sønn mot Sandungen og Katnosa som ambisiøse mål.
Før Sandungen kom en spenstig, men
ikke helt ung mann, mot oss. Han gikk
til side og ut av løypa. Idet vi passerer,
høres bifallende ord om viktigheten av
at barn tidlig får et nært forhold til ski
og ferdsel i naturen.
Den engasjerte og hensynsfulle mann
var Martin Mehren, tidligere formann i
Den Norske Turistforening (1953-57),
igjen på en av sine mange streifturer i
Nordmarka, han som sammen med Arne
Høygaard med imponerende letthet i
1931 også hadde krysset Grønland og
allerede i 1928 og 1929 gjennomførte
sledeturer på Svalbard. Martin Mehren
hadde også rukket å bli norgesmester i
roing 11 ganger.

Slekt og venner
Mehren-slekten har sine røtter som
bønder i Lier hvor navnet da ble skrevet
Mæren. Martin var selv født i 1905 i
Christiania hvor faren, kaptein Herman
Mehren, i 1903 hadde etablert seg med
egen forretningsvirksomhet. Sidelinjer
fra faren og Martins brødre omfatter
dagens generasjon også bl.a. forfatteren
Stein Mehren og kunstsamleren Håkon
Mehren som er eier av den praktfulle
eiendom Skånland i Salten.
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Martin Mehren foran et av sine hus på
Søtbakken. Fra familiealbum.

Martin fikk et livslangt og kjært
forhold til Nordmarka og bidro meget
til fremme av idretts- og friluftsliv
hvori han tok del med nære venner som
Viggo Widerøe, Fredrik Thrane, Arild
Wahlstrøm og Arne Blystad sr. Vennskap
med Thor Heyerdahl førte til flere inte
ressante utenlandssamvær. Martin var
også pasjonert fluefisker. Vennegruppen hadde mye samme interesser og
markerte seg for øvrig på forskjellige
vis positivt også hver for seg.

Siste innspurt mot Sydpolen 14. desember 1990. Fra venstre: Carl Emil Petersen,
Simen Mørdre, Herman Mehren, Sjur Mørdre, Hallgrim Ødegaard.
Foto: Ralph Høibakk.

Søtbakken
I 1934 kjøpte Martin en naturtomt på 12
mål på Voksenkollen med praktfull utsikt
over byen og fjorden og med adresse
Thorleif Haugsvei 4 i dag. På tomta stod
bl.a. en flott jakthytte tegnet av arkitekt
Magnus Poulsson for visning av norsk
tradisjonell arkitektur på jubileums
utstillingen i 1914. Tidligere eier, Adelsten Jensen, hadde flyttet den hit opp i
”villmarka”, og hit flyttet Martin med
frue Tulla med røtter i Nevlunghavn og
pikenavn Waale.
Stedet fikk navnet Søtbakken etter
en plass i Nordmarka som Martin satte
pris på. Jakthytta ble flere ganger utvidet
etter hvert som sønnene Herman (1939-)
og Hans Preben (1945-) kom til. Og det
er særlig den videre utvikling her på
Søtbakken og i Voksenkollveien 6 med
13 mål, senere ervervet av Hans Preben,

som gjør Mehren-familien interessant
også lokalhistorisk sett.
Kort sagt, Martin begynte å samle
gamle laftede gårdsbygninger med torveller skifertak og opprinnelig innredning
fra forskjellige kanter av landet. De ble
flyttet til Søtbakken, istandsatt og sikret.
Først kom en praktfull Østerdalsstue,
dernest et loft fra Valle og en årestue fra
Upstad i Setesdal. Så fulgte et hus med
uvurderlige Telemarksdekorasjoner fra
Hjartdal og en kårstue fra Vaa i Totak.
Samlingen omfatter dessuten også en
kårstue etter en presteenke i Valdres og
en kårstue fra Gudbrandsdalen. Gamle
og gode bondegjenstander ble ettersporet
og tilbakeført til sitt riktige miljø.
I alt ble det på Søtbakken fra 1947
til 1965 samlet 10 bygninger med harmoniske dimensjoner, værbitte vegger
og solid gammelt håndverk. Alle hus

3

Hans Preben Mehren.
Fra familiealbum.

Næring og
yrkesliv

har vært i bruk av familie og for venner
og gjester. Bl.a. har også Bernt Balchen
hatt tilhold på Søtbakken under sine
sommeropphold fra USA.
Martin selv fremholdt at den stabi
litet, trygghet og fred som karakteriserer den gamle bondekulturen, ga han
motivasjon og tilfredsstillelse i gjen
nomføringen etter krigstidens uro og
usikkerhet. Søtbakken fremstod som en
anskueliggjørelse av norsk bondekultur
gjennom 300 år.
Søtbakken er gått videre i familien
med sønnesønnene Marius (1971-)
og Preben (1976-) som brukere i dag.
Etter Martins bortgang er imidlertid
flere bygninger flyttet til Hans Prebens
nærliggende eiendom i Voksenkollveien
6, og andre er skiftet ut således at det i
dag er plass for ”nye” ervervelser på Søtbakken. Den praktiske videreføring av
samlingen er skjedd i Voksenkollveien
6 også med andre anskaffelser. Denne
eiendom fremstår nå helt utbygget som
et enestående skue.
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Man kan ikke leve av
friluftsliv og gamle hus
alene. Martin tok forretningsutdannelse og hadde
god forretningssans. I
1941 overtok han ledelsen
av familiebedriften Herman Mehren AS, som
han ble eneeier av og
videreutviklet. Han ble
snart anerkjent og res
pektert i bransjen og var
mangeårig formann i
Manufakturkjøpmennenes Landsforbund. Virksomhetene hans omfattet det
velkjente magasinet for herrekonfeksjon
i Rosenkrantzgaten 4, konfeksjons
produksjon og etter hvert ca. 20 konfeksjons- og skoforretninger rundt i landet.
Dessuten ble skumgummiproduksjon for
møbelindustrien startet opp i Sande og
senere flyttet til Sykkylven som Sandella
Fabrikker AS. I 1980 var det i alt ca. 280
ansatte i virksomhetene.
Tid og utvikling nødvendiggjør imidlertid tilpasning og endringer. Særlig
krav til tilgjengelighet og parkering
vanskeliggjør i dag sentrumslokalisert
butikkdrift. Magasinet i Rosenkrantzgaten er avviklet, men virksomheten
videreføres av sønnene. Herman importerer og selger varer under forskjellige
navn og merker i forretningssentra landet
over. Sandella Fabrikker AS med dagens
virksomheter er det Hans Preben som
fortsatt driver. Martin Mehren og fru
Tulla døde i 2002 og 1996.

Voksenkollveien 6, her og på omslaget. Alle tre bilder: Finn Holden.

Martin Mehren mottok Kongens
fortjenestemedalje i gull for sin innsats
for fremme av friluftsliv og innen norsk
tekstilhandel og -produksjon som sammen med hans bidrag til norsk kulturbevaring gir et ettermæle det står stor
respekt av.

Martins sønner
Martin var et tydelig forbilde som viste
vei. Så vel Herman som Hans Preben
og deres barn har fulgt opp hans interesse for den gamle bondekulturen og
friluftsliv.
Herman kjøpte naboeiendommen
til Søtbakken hvor han bosatte seg og
bygget ut i harmoni med Søtbakken.
Han har nå solgt eiendommen. Herman
var blant de utvalgte som etter artium
mottok Brittingham-stipend og fikk

studere økonomi ved Universitetet i
Wisconsin, USA. Yrkesmessig begynte
han i familiebedriften og var med på
dens vesentlige utvikling før han også
etablerte seg selv som eiendomsinvestor og utvikler. Som nevnt driver han i
dag import og markedsføring av tekstilprodukter. Han var gift og har datteren
Fanny.
Sammen med den ikke ukjente
eventyrer og fjellklatrer Ralph Høibakk
krysset han i 1973, uten at det påkalte
nevneverdig oppmerksomhet, Grønland
og tilbakela 700 km med 16 hunder på 16
dager. I 1990 krysset han Antarktis over
Sydpolen, sammen med bl.a. Høibakk,
med hunder, men også med sleder som
de trakk selv i 120 dager.
Hans Preben har i Voksenkollveien
6 videreført Martins samling av gamle
gårdsbygninger, og her bor han sammen
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med ektefelle Ingvild, mens to av hans
sønner, Marius og Preben fra tidligere
ekteskap, bor på Søtbakken. Som sin
far har også Hans Preben vært aktiv
idrettsutøver. Han representerte Norge
i De olympiske leker i 1964 og var på
alpinlandslaget i 1966 og 1967.
Hans Preben er sosialøkonom fra
universitetet i Dartmouth, New Hampshire, USA. Han driver i dag Sandella
Fabrikker AS med produksjon av formstøpt skumplast i Norge, Danmark,
Sverige og Litauen. Virksomheten er
vokst til Europas største på sitt felt og
med vesentlig eksport også til USA.
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Kilder
Samtaler med Herman Mehren og Hans
Preben Mehren.
Aschehougs og Gyldendals ”Store Norske leksikon” om Martin Mehren.
Arne Høygaard og Martin Mehren:
”Ajungilak” eller Grønland på tvers”,
1931.
Ralph Høibakk og Herman Mehren: ”På
sommertur over Grønland”. ”Vi Menn”
11.09.1973.
Unni Kirkvaag: ”Et museum til å bo i”.
”Alle Kvinner”, 20.12.1974.
”The 1990 Norwegian South Pole Expedition”. Aftenposten 1990.
Ralph Høibakk og Simen Mørdre: "Sydpolen på tvers", 1991.

VÅRTUREN 3. JUNI
Vårturen i år fra Soria Moria hadde i år samlet 55 deltakere og tre guider. Truls Astrup
begynte og avsluttet, og Preben Mehren orienterte om de tre bygdetunene vi besøkte i
Thorleif Haugs vei og Voksenkollveien. Vi gikk stien rett over kollen til Voksenåsen,
forbi Toralv Maurstads eiendom og nær høyden der observatoriet var planlagt, det
som i stedet ble anlagt på Harestua, fjernt fra byens lys og forurensning. Vi stoppet
tidlig på Voksenåsen for kaffe og en deilig brownie, gikk videre ned til Solstua og
en av åsens mange dammer. Den øverste delen av Thorleif Haugs vei (tidligere kalt
Observatorieveien, men så ble det ikke noe av observatoriet!) går gjennom skogsområde, som eies av sameiet Krags arvinger.
Vi stoppet så ved Søtbakken (se foran) og ved Thorleif Haugs vei 11, den tidligere
eiendommen til Herman Mehren. På veien til Voksenkollveien 6 passerte vi det vellykkede, nyutbygde området der ”Troldheim”, Voksenkollveien 5, tidligere lå og som
vi har omtalt i de tre siste numrene av bladet.
Preben Mehren var en stolt omviser på sin eiendom, bygdetunet i Voksenkollveien
6. Deltakerne var imponert og glad for at de var med på turen og fikk gå inn i flere av
de gamle husene. ”Dette er nesten som et besøk på Folkemuseet”, sa mange. Så gikk
vi forbi Stein Eriks Hagens eiendom før vi stoppet ved ruinen av Anne Kures Hotel,
reist i 1899, nedbrent i 1941, da tyske soldater bodde der.
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Bildene fra Voksenkollveien 6 er tatt av Harald Ulvestad.
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EDVARD GRIEG PÅ SLEMDAL?
av Bjørn Øgaard, medlem
Griegselskapet i Oslo

av

Mot slutten av sitt liv hadde Edvard
Grieg alvorlige planer om å selge Troldhaugen og kjøpe hus i området ved Slemdal. Grunnen var først og fremst at hans
svake helse ikke tålte vestlandsklimaet.
Han skriver i et brev fra juli 1906: Her
er det Regn og Skodde Dag ud og Dag
ind..... Mit skjønne Troldhaugen byr mig
tilslut rent imod. Jeg fanger mig selv i
at længes mod Østlandet, hvor Livsvilkårene dog er lidt lettere end her.
Fra 1900 og til sin død i 1907 bodde
Grieg store deler av vintrene i og utenfor
Kristiania. I brevene (han skrev over
20.000, dvs 10-12 brev hver uke i sitt
voksne liv!) og i dagbøkene fra denne
tiden er det mange henvisninger til
Vinderen, Ris, Gråkammen, Gulleråsen,
Slemdal, Holmenkollen og Voksen
kollen. Få har skrevet mer entusiastisk
om bydelen enn Grieg. Hadde han gjort
alvor av planene, hadde den verdensberømte komponisten uten tvil blitt vår
mest kjente innbygger. Denne artikkelen
belyser nærmere hva han skriver særlig
om Voksenkollen og Slemdal.

Frants Beyer og
Troldhaugen
Det var Frants Beyer som fikk Grieg til
å bygge Troldhaugen ved Nordåsvannet utenfor Bergen i 1885. Selv bodde
han på Næsset ved siden av. Grieg og

Edvard Grieg.
Bildet hentet fra internett.

Beyer hadde et svært nært forhold som
gjenspeiles i den unike korrespondansen
mellom de to. Beyer ble rundt århundre
skiftet interessert i kemnerstillingen
i Kristiania og skrev til Grieg at han
tenkte å flytte dit. Stillingen fikk han
ikke, men dette ga nok støtet til at Grieg
begynte å interessere seg mer for byen
og omegnen. I oktober 1900 skriver
han fra Voksenkollen sanatorium til
skipsreder Børre Giertsen i Bergen: Jeg
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Huset i
Hospitsveien

Voksenkollen sanatorium, «Soria
Moria» som det ble kalt. 12. januar
1901 skrev Grieg en lang artikkel i
«Verdens Gang» om sanatoriet, der
det bl.a. heter: «Det var virkelig et
Soria Moria-slott! Som det i den høie,
lette luft hever seg opp av den mørke
granskog med horisonten begrenset
av fjerne snefjell, er det første inntrykk
dette: et eventyrslott.» 13. mars 1919
brant bygningen ned til grunnen og er
siden aldri blitt ført opp igjen.
(Oslo Museum)

har været med Frants og sæt på Tomter
ved Slemdal. .... at bo i Kristiania, den
Tanke blir både for Frants og mig mer
og mer tiltrækkende.
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Nina Grieg skrev til
kunstmaleren Bernt og
hustru Minka Grønvold
da de i 1900 ville selge
hus på Voksenkollen:
Min mand har ganske vist
gået omkring og kigget
så småt på grunder og
huser, men efterhånden
har han foreløpig opgivet
det altsammen, da han
ikke synes han er så frisk
heroppe som han havde
tænkt sig. Vi har gået som
katten om den varme grød
rundt huset Deres derned,
men Grieg kom til det
resultat, at det dog ligger
for nær alfarveien. Her er
jo bedårende skjønt her
oppe og luften så ren og
frisk, havde jeg ikke det sterke bånd, som
binder mig så fast til Bergen, mine gamle
forældre og min søster, gjerne skulde jeg
da for min part vælge mit hjem her.
Bernt Grønvold bodde i Hospitsveien 25 på det som den gang ble kalt
Besserudhøyden. I boken Horisonter om
Voksenkollen kan vi lese at huset opprinnelig var en seter som hadde blitt om- og
påbygget. Eiendommens beliggenhet må
ha tiltalt Grieg.

Voksenkollen sanatorium (Soria Moria)
For et av de stedene som hyppigst
forekommer i Griegs brev fra denne
tiden, er Voksenkollen sanatorium el-

Edvard og Nina på Voksenkollen 1903.

ler Soria Moria som det ble hetende på
folkemunne.
Flere hevder at det var Edvard Grieg
som gav sanatoriet navnet Soria Moria, men det er nok ikke riktig. Grieg
skrev riktignok en uvanlig hyllest til
Voksenkollen Sanatorium i Verdens
Gang 12. januar 1901 etter å ha bodd
på hotellet fra oktober 1900. Her heter
det: Så var det siste Forår, at jeg hørte
Kristianiafolk med en vis Undren begyndte tale om Soria-Moria-Slottet – på
Voksenkollen.... Og i et brev til dikteren
John Paulsen fra 29. desember 1900: Var
jeg en flink Journalist, så vilde jeg synge
dette Steds Pris ud for al Verden, thi det
er en liden Eventyrverden og det er ikke
for Intet at man har døbt Sanatoriet
”Soria-Moria-Slottet”. Men det er ikke
bare Eventyrets Blindhet, men også dets
barske Vildhed, man får lære at kjende.

Idag raser en Snestorm omkring os, så
alt står i Røg og Adkomsten hertil er
omtrent umulig. Vi bor nemlig 1600 Fod
over Havet og har idag Følelsen av at
være i vilde Fjeldet.
Grieg ville nok ha uttrykt seg anner
ledes om det var han som opprinnelig
hadde gitt stedet navnet Soria Moria.
Dessuten hadde Grieg hørt navnet Soria
Moria alt om våren 1900, dvs før hotellet var ferdig og før han hadde besøkt
stedet. Men det kan godt være at Griegs
artikkel gav god grobund for navnet.
Artikkelen i VG ble i alle fall oppfattet
som dårlig skjult reklame for stedet, og
bladet Vikingen trykket 26.januar 1901
en vittighetstegning Olaf Krohn hadde
laget av Grieg og Soria-Moria-Slot.
Uansett hadde Grieg godt av opp
holdene på Voksenkollen og fortsatte
å hylle stedet i brevene. Til Max Abraham, eieren av C.F. Peters Musikverlag
i Leipzig, skrev han 5. desember 1900:
Her blir det herligere for hver dag
som går. En fullstendig eventyrverden.
Forkjølelse finnes ikke, kreftene er i ferd
med å komme tilbake. Vi tenker derfor
foreløpig å bli her.
Nina og Edvard Grieg ble der første
gang i tre måneder. Men i slutten av
januar 1901 er de i København og savner
allerede Voksenkollen. Til Beyer skriver
han 21. januar: Her er rædselsfuldt. Regn
og Storm, Storm og Regn, sur Tåge.
Gaderne fuld av Skidt. En kontrast som
dette og det Norge, jeg kom fra, er så
stor, at jeg aldrig har oplevet den før.
Nu står Voksenkollen dobbelt som en
Eventyrverden. Etter et par måneder
i den danske hovedstaden skriver han
igjen til Beyer 2. mars: Ja, kjære Frants,
jeg sidder og hoster og hoster... Det er
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endel Slim på Lungen, og jeg må være
meget forsigtig. Thi nogen Bedring vil
absolut ikke indtræde. Kunde jeg hekse
mig op til Voksenkollen, så skulde Bronkiten få fødder at gå på.

Hvordan var det å bo
på Soria Moria for 100
år siden?
Været her oppe var nok ikke mye anner
ledes enn i dag. Til Børre Giertsen
skriver han 30. oktober 1900: Jeg burde
jo egentlig give Dig en Karakteristik af
den meget omtalte Sanatorium, hvor
jeg holder til. Men det er ikke så let en
Sag. Det er ikke laget for mig, (tror jeg
da), fordi jeg lider her af permanent
kolde Fødder, hvoraf Mave-Misère er
en simpel Følge. Men fraregnet, at enhver Kurgjæst denne første Vinter er et
medium, (thi mange små Forandringer
vil denne Vintersaisons Erfaringer nødvendiggjøre) så kan jeg sige, at her vil
blive fortrinligt. Denne Måned (og jeg
tænker end mere November) er uheldig,
fordi vi har al den Fjeldtåge, som man er
fri for i Kristiania. Idag f.Ex. ser jeg den
Sol nede i Dalen, som vi her oppe sukker
efter. Men når den egentlige Vinter begynder, er det omvendt. Da stråler – skal
efter Recepten stråle – Solen heroppe,
mens de dernede famler i Tågen.
Energisparing var tydeligvis på moten dengangen også, og han skriver til
Beyer 10. februar 1903: Det er herligt at
ha en Kvæld til sine kjæreste Venner...,og
nu skal Du ha resten av Tiden, indtil
det ”blunker”. Det er et svagt Punkt
heroppe, at når Klokken er ¼ over 10,
kommer Blunkingen og gjør os nervøs.
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Kl 10 ½ sidder vi i Mørke...... Nu kommer ”Blunket” straks. Best at holde op
i tide.
Menyen var det ikke noe å si på. I
desember 1906, mens han bor nede i
byen, er Grieg invitert til Voksenkollen for å feire den finske kapellmester
Robert Kajanus’ 50 års dag. I et brev
til Beyer 2. desember 1906 skriver
han: Det var Østers, Caviar, Gåselever,
Champagne, så det var højt til Vejers i
enhver Henseende. Det er dog herligt at
bo i en By, som har sligt som Voksenkollen i Nærheten. I disse Dage, hvor jeg
trænger at fornye mig selv, har jeg også
gjort Brug av Højderne. Igår Middag
på Frognersæteren. Det smager da godt
både at komme derop og at komme hjem
igjen i vore hyggelige Hotelværelser til
en stille Aften.
Akerne, i det som skulle bli Korke
trekkeren (på begynnelsen av 1900
delvis traséen til Frognerseterveien), var

Edvard og Nina i karjol på
Voksenkollen.

også den gang en fare for seg selv og andre. Til Beyer skriver han 19. desember
1906: Når Folk i Frognersæterbakkerne
brækker Arme og Ben, så er det de
Spadserendes Skyld, hedder det. Ja, i
Aftenposten igår siges det ligefrem, at
Folk bør heller søge sig andre Spadserveje end hvor der akes! Og da der
nu akes allevægne, så havde jeg Lyst
til i en humoristisk Artikel at foreslå
almindelig Udvandring af alle Gående,
så Norge kan tilhøre de Akende. Eller,
forat tale med Ibsen, ”give alle gående
Stipendium!” (Det vil sige, Ibsen var
endnu radikalere, thi han vilde at hele
Norge skulle ha Stipendium!.

Huset er revet.
Høsten 1904 ser det ut til at han har
funnet det huset han ønsker på Slemdal
og skriver til forlagsbokhandler John
Grieg 21. desember: Tænk Dig, for 14
Dage siden blev jeg forelsket! Det var
i en – græsk Villa på Frognervej. Jeg
havde den allerede på Hånden, og havde
uden Tvivl begåt den kolossale Dumhed
at lade mig overliste af den billige Pris
(36000) om ikke kloge Venner havde
afholdt mig. Sagen er, at det var en skjøn
liden Villa, bygget af en Rigmand. Men
nu er jeg atter fri som Fuglen, og så
flyver vi da om 8-10 Dage sydover, først
til København.

Fra Voksenkollen til
Slemdal

Hvor lå ”Grieghuset”
på Slemdal?

Grieg fant imidlertid ut at Voksenkollen
lå for høyt og skriver til Beyer 8. august
1903: Selv Voksenkollen er lidt for højt.
Nej, Slemdal-Holmenkollegnen. Et
Hjem der, det var nær idealet. Og var I
i Nærheden, så var det Idealet selv. Men
Idealet skal man jo ikke ha. Det skal man
bare se fjernt. Og allerede i januar det
året skrev han: Idag har jeg dog spist
Middag på Slemdal hos Edvard Bull og
spadseret ensom oppe i Skovene i det
tindrende Vintervejr. Utrolig skjønt... Ja
dette Østland i Vinterdragt! Blåt og hvidt
med mørke Graner bag! Og så denne
Luft! Som et bad for Sjæl og Legeme!
Edvard Bull var høyesterettsassessor,
justisminister i Michelsens 1905 regje
ring og Griegs fetter. Han bodde på Voni
under Ris i Heyerdalsveien med adresse
Slemdalsvn. 115 (g.nr 41, b.nr 21, bygd
i 1899) og fikk ofte besøk av Grieg.

Når Grieg i brevet til John Grieg skriver
Frognervei og ikke Frognerseterveien,
er grunnen så enkel at veien het bare
Frognerveien på den tiden. Det er derfor
ikke riktig som enkelte biografer skriver,
at Grieg holdt på å kjøpe hus på Frogner!
Hans Jørgen Hurum skriver også i sin
bok ”I Edvard Griegs verden” at det var
en hvitmalt villa med stor have i Frogner
seterveien like ovenfor nåværende
Slemdal skole. Huset var til salgs, og
Grieg beså huset en formiddag sammen
med Johan Halvorsen og gikk gjennom
det hele fra kjeller til loft. Grieg kjente
eierne, og de måtte love ikke å si noe til
Nina om planene. Huset lå sannsynligvis
i Frognerseterveien nr 40 (g.nr 35, b.nr
82+84) som inntil 1970 tallet var en
praktfull eiendom med greske søyler og
allé opp til huset. I branntakstregistret for
12.05.1905 heter eiendommen Hvitehus
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under Grimelund. Huset ble kjøpt av
Dagfinn Paust i 1902. I et brev fra 1903
er adressen nettopp Frognervei 40.
Pausts foreldre kjente Grieg, og grunnen
til at han ville selge det allerede i 1904,
er trolig at han og konen ikke fikk barn,
og at huset derfor ble for stort. Nå fikk de
likevel senere barn og solgte derfor ikke
huset. Huset ble revet på 1970 tallet.

Hvorfor flyttet ikke
Grieg til Slemdal?
Det er en kompleksitet i Griegs holdninger til politikk og forhold i livet som
påpekt av Tone N. Slotsvik i en kronikk
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i Dagbladet i 2007. Grieg endret ofte
oppfatninger i løpet av livet, eller de
endret seg med situasjonen. Slik var
det også i spørsmålet om hvor det var
best å bo i Kristiania; fra Voksenkollen
til Slemdal, ned i byen og opp igjen til
Slemdal. Dessuten klarte han aldri å
glemme Troldhaugen.
Men hovedgrunnen til at han ikke
flyttet østover, var nok at Beyer ikke fikk
jobb i Kristiania. Beyer forble lignings
sjef i Bergen frem til han pensjonerte seg
i 1913 og flyttet så virkelig til Slemdal.
Adressen ble Kroken i Holmenveien
44a (g.nr 33, br. nr 379) der han døde i
1918. Huset i Holmenveien 44a står der
fortsatt. Hadde Beyer flyttet allerede

mens Grieg levde, hadde nok Grieg også
flyttet og kanskje kjøpt hus på Slemdal.
Det er ikke riktig at det først og fremst
var Grieg som prøvde å overtale Beyer
til å flytte østover slik det hevdes av
biografene. Beyer hadde tatt opp tanken
alt på slutten av 1890 tallet.
Men med sin dårlige helse kviet
nok Grieg seg for å starte som huseier
en gang til. I 1880-årene gikk han jo
med liv og lyst inn i prosjekteringen av
Troldhaugen. Huskjøpet han var på nippet til i 1904, innså han i ettertid kunne
ha blitt en kolossal dumhet. Han var tross
alt for nært knyttet til Troldhaugen og
Vestlandet. Dessuten sendte Peters forlag
i Leipzig nok penger til at Grieg slapp å
selge Troldhaugen hvis han likevel ville
kjøpe hus ved Kristiania.
En annen grunn for å ville flytte til
Slemdal kan ha vært at Ninas gamle
studievenninne Hanchen Waagaard
Alme bygde hus på Slemdal i 1902
(Villa Fridheim i Frognerseterveien 25).
Edvard var også svært glad i henne.
Når vi ser boligfortettelsen og
trafikken rundt Slemdal i dag, skal vi
vel være glad for at Grieg ikke flyttet dit.
Troldhaugen hadde kanskje lidd samme
skjebne som Næsset og blitt revet, og
vi ville vært et kulturminne fattigere. Et
nytt ”Troldhaugen” i Frognerseterveien
på Slemdal ville ikke ha blitt det samme
selv om eiendommen ved Nordåsvannet
i dag også er omgitt av tett bebyggelse,
motorveier og støyskjermer.

Hva skrev Grieg på
Voksenkollen?
Griegs produksjon varierte sterkt gjennom hele hans yrkesaktive liv. Men de
siste årene skrev han to av sine viktigste
verk, nemlig Slåttene opus 72 og Fire
salmer opus 74. Slåttene skrev Johan
Halvorsen ned etter spillemannen Knut
Dale fra Telemark, og Grieg bearbeidet
dem for piano. Han begynte arbeidet på
Troldhaugen i august 1902. De må ha
opptatt ham veldig for først i oktober
drar han til Kristiania for vinteren. Han
bodde på Voksenkollen i november
1902 og i januar og februar 1903. I et
brev datert Voksenkollen 7. februar
1903 skriver han til forleggeren at han
holder på å legge siste hånd på verket.
Slåttene ble ferdige i mars 1903 og sendt
til Peters forlag i Leipzig. Det er ikke
vanskelig å tenke seg at Voksenkollen
og Orreskogen har gitt inspirasjon til
fullføringen av slåttene – et av de mest
særpregede og nyskapende klaververker
som er skrevet.

Kilder
Biografier og samlinger av Edvard
Griegs brev.
Horisonter. Betraktninger fra Lia de siste
hundre år. Voksenkollen Vel 2006.
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VILLA HEIMVANG
Slemdalsveien 93 ved Gaustad
av

Lajla Heyerdahl

Det skjer så mye i dagens utbyggervirksomhet. Plutselig blir gamle hus revet
for å gi plass til nye og moderne boliger.
Utnyttelsesgraden er stor, og det som en
gang var et herskapshus i en stor hage, er
blitt små rekkehus der tuja og levegger
er eneste redning for å få litt privatliv. På
Vinderen bygges det nå blokker som er
med på å forandre hele miljøet. Gamle
hus erstattes av moderne boliger med
plass til mange familier på lite areal. Men
heldigvis finnes det fremdeles staselige
gamle hus som har stått i 100 år, slik som
huset på foto fra Gaustad stasjon.
På bildet fra Gaustad stasjon tidlig
på 1900-tallet er det bart med lite trær.
Huset på haugen til venstre er revet,

mens de andre husene står der fremdeles.
Det råder stillhet og god tid. Trikken
er på vei til Majorstuen fra Besserud
som var endestasjonen. Damene har
fine lange kjoler og hatt, barna er pent
kledd også med hatt, mens mennene er
i dress. Legg merke til den originale
barnevognen. Sikkert ikke lett å trille i
snesmeltingen. Det finnes ikke trafikk.
100 år er lang tid..
Jeg tenkte at dette huset måtte ha
en historie og kontaktet Guri Ræder
Bjerke som fremdeles bor i det flotte
gamle huset. Da jeg ringte på i første
etasje, åpnet hun smilende døren. Hun
er en sprek eldre dame og lett på foten.
Hennes svigerfar høyesterettsadvokat
Oscar Bjerke, kjøpte huset tidlig på 1900
tallet og flyttet inn med kone og to barn.

Gaustad stasjon ca 1900. Villa Heimvang er det hvite huset i bakgrunnen.
Postkort.
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Et av barna var avdøde Oscar som Guri
var gift med. Da hennes mann var barn,
var det folksomt i huset med beboere i
alle etasjer. I kjelleretasjen bodde folk
ansatt i Holmenkollbanen, som også
hadde ansvar for stell av hagen.
Jeg kom inn i en stor hall med bred
trapp opp til annen etasje. Der oppe
bor en yngre slektning med sin familie.
Han har pusset opp og modernisert både
kjeller og loft. Den store hallen er helt
opprinnelig med mørke panelte vegger.
Det er rikt dekorerte glassvinduer langs
inngangspartiet til leiligheten i første
etasje der fru Bjerke bor. Hennes leilighet har store rom med en lys stue der
en flott hvit svenskeovn står i et hjørne.
Spisestuen er stor med panelte vegger
slik det ble laget da huset var nytt. Her
har det sittet 40 gjester, forteller vertinnen. Tomten var opprinnelig på 15 mål

og strakte seg helt opp til Rugdeveien.
Oscar og Guri Bjerke var glade turgåere
og startet søndagsturen rett utenfor
døren. Men etter hvert solgte ekteparet
tomter opp mot skogen. Hagen bak huset
er fremdeles veldig stor med god plass
til barnehagen som har tilholdssted i
sokkeletasjen der det også er innredet
to leiligheter.
Hagen på forsiden er også stor med
mange gamle trær som skjermer for
trafikken på Slemdalsveien. Fru Bjerke
er veldig glad for at den yngre genera
sjon bevarer huset slik det opprinnelig
så ut da det ble bygget i år 1900. Tiden
har ikke stått stille siden bildet fra
Gaustad stasjon ble tatt. Gaustad var den
gang langt på landet, og nå er det både
Ringvei med evig trafikk, bomstasjon og
Rikshospitalet rett ved. Det var det vel
umulig å tenke seg for 100 år siden.

Villa Heimvang ligger godt gjemt bak trær og bladverk rett ved avkjøringen til
Store Ringvei. Foto: Lajla Heyerdahl.
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VILLA SKANSEN
Holmenkollveien 109
av

Lajla Heyerdahl

Et annet flott hus i Holmenkollåsen er
Skansen i Holmenkollveien 109. Huset
ble bygget i 1900 og kjøpt samme år av
general Jac Ræder. Tomten var opprinnelig på 10 mål. En del av tomten er
solgt, men huset ligger høyt i terrenget
med en fabelaktig utsikt over byen. Villa
Skansen er barndomshjemmet til Guri
Ræder Bjerke som jeg intervjuet i hennes
nåværende hjem ved Gaustad.
Guri Ræder Bjerke forteller at
hennes bestefar Jac Ræder var general
ved Fredriksten festning. Han giftet seg
med en velstående pike fra Tyskland.
Da han ble pensjonist, ønsket han seg et

hus som skulle ligge høyt og fritt med
en terrasse der rekkverket skulle være
en kopi av rekkverket rundt terrassen
på Fredriksten. Det var et kostbart hus,
men han fikk økonomisk hjelp fra sine
svigerforeldre. Det kom nok til nytte
da lønnen i det militære ikke var særlig
høy. Navnet Skansen kom sikkert av
bestefarens militære liv, sier fru Ræder
Bjerke. Huset ble stort og flott med et
gedigent vindu ut mot utsikten. Skansen
ble bygget på grunn av Holmenkollbanen og var et av de første husene den
gangen. Det var god plass til barn og
senere barnebarn som hver sommer kom
og bodde der i ferien. Fru Guri Ræder

Gudrun Ræder med tvillingene Kari og Guri på 20-tallet.
Gelenderet var kopi av det på Fredriksten festning. Fra familiealbum.
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Huset er godt bevart med både gelender og stort vindu. Foto Lajla Heyerdahl.

Bjerke forteller entusiastisk om det store
sydvendte vinduet i stuen i første etasje
der utsikten er overveldende. Store hus
ble ofte bygget med en stor hall der
trappen ledet opp til annen etasje. Hun
minnes at hallen var kald om vinteren
og at de løp fort gjennom for å komme
inn i de oppvarmete rommene. Da barna
var små, bodde familien i annen etasje og
besteforeldrene i første. De var fem barn
og hadde masse fin naturtomt å boltre
seg på. Da besteforeldrene døde, overtok
hennes foreldre Bjørn og Gudrun Ræder
hele huset.
I gamle dager hadde man stuepike
som hjalp til i de store husene. Familien
Ræder hadde snille Marie som var hos
dem nesten hele sitt liv. Hun oppholdt
seg på kjøkkenet der hun hadde en
gyngestol å slappe av i når hun ikke var
på rommet sitt i annen etasje. De hadde
også en pike til som hjalp til.
For eldre mennesker var det ikke
lett om vinteren med all sneen i Holmenkollåsen. Bakken opp til huset var

lang og bratt, og det var mye å måke.
Guri Bjerke minnes sin bestefar som la
seg i bakken opp til huset og hvilte for
å greie å komme helt opp. Måkingen
foregikk med spade, og moren Gudrun
hadde ofte jobben. I snesmeltingen ble
bakken glatt, og det hendte at gjester
ikke kom opp og måtte dra hjem igjen.
Moren var svært sosial, og huset var ofte
fylt med gjester. Jeg har tidligere skrevet
i bladet om trikketurer i 60-årene der jeg
nevner en liten gammel dame på Besserud som var så søt og blid mot alle og
som alltid leverte hele portemoneen til
konduktøren for at han skulle ta penger
til billetten. Denne søte damen var Guri
Ræder Bjerkes mor.
Skansen er fremdeles bebodd av en
Ræder, nemlig Guris tvillingsøster Kari
Motzfeldt, som har en leilighet i annen
etasje der utsikten er om mulig enda
flottere. Første etasje er solgt, men tvillingsøstrene Kari og Guri eier fremdeles
tomten som de begge er svært glade i.
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ASTRONAVNENE
PÅ VETTAKOLLEN
av

Finn Holden

Hvorfor heter veiene helt øverst oppe
på Vettakollen Stjerneveien, Melkeveien og Planetveien. En årsak kan jo
være at veiene lå så høyt oppe, så ”nær”
stjernene. Virkeligheten er langt mer
prosaisk.
De første innflytterne langs Holmen
kollbanen ga sine villaer fargerike navn.
Den første som bosatte seg i Stjerne
veien, var advokat Otto von Munthe af
Morgenstierne i 1914. Han kalte sin villa
for ”Stiernebo” og veien opp til huset
for Stierneveien. Da veien fikk sitt navn
i 1917, ble den oppkalt etter den første
nybyggeren i strøket.
Ved utbyggingen etter verdenskrigen
ble tilknyttede veier gitt navn som passet
med Stjerneveien: Melkeveien i 1951 og
Planetveien i 1952.
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Morgenstiernes hus, Stjerneveien 3.
Foto: Finn Holden.

SKOLEMINNER
FRA KRIGENS TID
av

Preben Munthe

9. april 1940 kom som et sjokk også for
oss som stadig gikk på skolen. Det er
sagt mange ganger før at vi ikke fikk noe
forvarsel. Alt i alt er det nok riktig, men
noen tegn på hva som skulle komme,
kan vi se – i alle fall i ettertid. Avisenes
og kringkastingens daglige nyheter var
der, men mange hadde vanskelig for
å skjønne at dette gjaldt oss, selv om
hendelsene ikke lå så langt unna.

Skyteøvelser
Først og fremst: Den finske vinterkrigen.
Den ble oppfattet som både brutal og
blodig urettferdig, og vår sympati med
den finske nasjon kjente ingen grenser.
De norske som meldte seg som frivillige
på finsk side, ble hyllet som patrioter. I
mindre målestokk gjaldt det samme for
mye hjemmearbeide med finsk adresse.
Selv noe så stillferdig som å strikke
votter med ”skytehull” til pekefingeren,
viste en solidarisk holdning.
Når overfall på et lite
nøytralt land kunne skje med
Finland, var avstanden til
norsk virkelighet ikke lang.
Dette var nok en av årsakene til at det ble satt i gang
skyteøvelser i skolene, slik
som det skjedde på Ris skole
vinteren 1939/40. Både opp
legget og gjennomføringen
var enkel.
Skolen fikk låne et sett
Kragh-Jørgensen karabiner
fra forsvaret og kortholds
ammunisjon antakelig fra
samme sted. Skyteøvelsene
kom på timeplanen for guttene i stedet for den vanlige
gymnastikkundervisningen.
Det viktigste punktet i ”pensum” var enkelt nok: ”sikt
og skyt”. Dette skulle skje
både fra liggende, stående
og knestående stilling. For
en nybegynner var det ikke
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Over: Linjegymnastikk med gevær.
Til venstre: Vi hadde nok med å holde geværet støtt under liggende.
Alle bilder fra Preben Munthes album.

lett å holde geværet stille når man ikke
lå ned. Derfor ble det mest skyting fra
liggende stilling.
Vi skulle også lære en enklere form
for drill – flytte geværet fra høyre til
venstre arm, løfte det over hodet og støte
det i gulvet ved høyre fot. Kort sagt: en
forsmak på det H.M. Kongens Garde
vinner priser for i Edinburgh.
Vi ble innpodet å ha respekt for
skytevåpenet. Magasinet skulle være
tomt for patroner når vi satte det fra oss,
og det skulle være sikret når det ikke
var i bruk. Dessuten skulle det pusses
og holdes i hevd. Vår instruktør var vår
gymnastikklærer, Øivind Ørmen, som
hadde en bakgrunn i forsvaret.
Skyteøvelsene ble populære. Det
skyldtes nok ikke bare at dette var noe
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nytt og at et gevær var et spennende
redskap. Å pusse, sikte og skyte var
noe annet enn å delta i linjegymnastikk.
Men vi hadde nok en anelse om at dette
også for oss kunne bli alvor en dag. Om
ikke før gikk det i alle fall opp for oss
den dagen tyskerne stod i skolegården,
men da ble skyteøvelsene naturligvis
avsluttet.

Bomber over Steinerud
og Tørtberg
Ved middagstider på invasjonsdagen,
9. april, slapp et tysk fly bomber over
vårt nærmiljø. Det var neppe meningen
å bombe Tørtberg og Steinerud stasjon,
men likevel falt det bomber der. Det

var sagt at et tysk fly hadde
måttet lette seg for deler av sin
last. I alle fall dalte det 50 kilos
bomber over nærområdet. De
fleste eksploderte ikke, men
i alle fall en ”gikk inn”. Den
traff det ene hjørnet av villaen
i Slemdalsveien 49. Det så
dramatisk ut. Ytterveggen ble
flerret av, og utenfra kunne man
se inn i hjørneværelsene i både
første og andre etasje. Den materielle skaden var ikke så stor
som i de byene som ble bombet
planmessig. Likevel så huset
dramatisk ut.
Det dramatiske ble snart
vendt til mild skadefryd. Det
viste seg nemlig at huset var leid
ut til den tyske legasjon og at en
legasjonssekretær bodde der med
sin familie. Det er av sine egne
man skal ha det, tenkte mange,
og gledet seg over at ingen andre
hus i strøket var truffet. De var
bebodd av nordmenn.

Dugnad i Haugsbygd
Andre krigsødeleggelser så vi ikke i vårt
nærmiljø, men man skulle ikke så langt
av sted. I Haugsbygd nord for Hønefoss
hadde norske og tyske enheter vært i
kamp. De materielle ødeleggelsene var
store. Våningshus og driftsbygninger
var skutt i brann. Nakne skorsteiner
skjøt opp fra et hav av stein, aske og
forkullede bordbiter.
Fotografier av dette gjorde inntrykk
på oss gymnasiaster. Vi snakket om
ødeleggelsene og den skjebnen som de
husløse gikk i møte. Snart spurte vi: Hva

Det er av sine egne man skal ha det,
kunne den tyske forsvarsattasjeen
konstatere etter at hans bolig var truffet av en tysk bombe.

kan vi gjøre? Svaret var enkelt – dra
dit på dugnad. Syv tredjegymnasiaster
– Nils Aslaksen, Carsten Ebbing, Wilhelm Færden, Halfdan Melbye, Preben
Munthe, Sverre Thon og Claude Wiese
– lastet arbeidsklær, sjøstøvler og annet
utstyr på bagasjebrettene. Redskap og
verktøy ble stuet i en hjemmesnekret
tilhenger. Den ble tung, men Nils var
sterk nok i beina til både å trekke den opp
bakkene til Sollihøgda og holde igjen i
utforbakkene ned til Sunnvollen.
I Haugsbygd ble vi godt mottatt. Vi
ble innkvartert på låven på Nerby gård.
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Start mot Haugsbygd. Fra venstre: Claude Wiese, Carsten Ebbing, Sverre Thon,
Jørgen Tandberg, Halfdan Melbye, Nils Aslaksen, Wilhelm Færden, Preben
Munthe og tilhengeren.

Der sov vi godt selv om gulvet var hardt.
Kropper som ikke var vant til tungt
kroppsarbeid, trengte ikke mye komfort
for å være uthvilt til neste dags innsats.
Arbeidet var greitt. Vi skulle tømme
kjelleren under den nedbrente låven
for kalk og stein, subb og forkullede
plankebiter. Det tyngste var å få en
fullastet trillebår opp av kjelleren, over
grunnmuren og ut til tipp-plassen. Den
andre delen av jobben var å banke mørtel
av de mursteinene som kunne brukes om
igjen. Vi gledet oss over å se haugene
vokse – tipphauger for boss for seg og
murstein for seg.
Ansvaret for middagen gikk på omgang. Ingen av oss var spesielt dyktige
kokker, så menyen var enkel, men det
forhindret ikke at humøret var høyt og
utålmodigheten stor før maten var klar.
Vi var nok ikke særlig vant til tungt
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kroppsarbeid. Ved slutten av dagen
verket det både i armer og bein. Derfor
sov vi som barn selv om underlaget var
et hardt låvegulv.
En dag dukket det profesjonelle
murere opp. De murte skillevegger i
kjelleren, og det var en glede å se at de
blandet ”våre” rengjorte stein sammen
med de nye fra teglverket.
I det hele tatt ble vår beskjedne
private arbeidstjeneste sommeren 1940
en opplevelse som vi tenkte tilbake på
med glede. Kameratskapet blomstret,
og Haugsbygd ble en del av oss. Hver
gang vi var på de kanter, måtte vi ta
en sving bort om ”vår gård”. Der ble
den voksende velstanden snart synlig.
Vi hadde ikke skapt den, men å banke
mørtel av gamle murstein var også en
del av gjenreisningen.

SLEMDAL SKOLE
UNDER KRIGEN 1940-45
av lærer

Else Tønnes Nielsen

Den første skolen på Slemdal var Nanna
Scheels villa. Bilde fra Orvin: Vinderen
skole.

Skoleåret 1939-40

Jeg begynte på Slemdal skole august
1939. Til skolebygning hadde vi da Det
gule huset. Der hvor den nye skolen nå
står, hadde det stått en hvit trevilla som
også var brukt til skole. Men i ferien
var den revet så det var bare hauger
av trematerialer og grunnmur som
viste hvor frøken Nanna Scheels skole,
Slemdal middelskole og Slemdal 5-årige
folkeskole i tur og orden hadde hatt lokaler. Arbeiderne gravet og slo i stykker
murene, og biler kjørte murstein og annet materiale. De tre laveste årsklassene
skulle ha sine rom i gulbygget, mens
resten av elevene var på Ris skole. Men
noen kom opp og hadde håndarbeid på
nr. 14 og sløyd på loftet. Der var også
lærerværelset. Francks villa ble overlærer- og vaktmesterbolig, og litt av
haven fikk vi til skolegård.

Da vi kom i gang, viste det seg at
ingen hadde tenkt på WC. Det
hadde vært i kjelleren i det revne
bygget. I full fart ble det reist to
små rom nord for gulbygget. Ett
for gutter og ett for piker. Det
morsomste guttene visste, var
å klyve opp på håndtaket og få
satt på kroken på innsiden av
pikedoen så pikene ikke kunne
komme inn.
Murbygget vokste, men det
var vanskelig å vite hvor elevene
kunne være i friminuttene. For i
nærheten av bygget var det meget
utrygt. Der var det stillaser, murere,
håndlangere, steiner og biler ut og inn.
Men så vidt jeg vet, skjedde ingen ulykker. Til skolekjøkkenundervisningen
måtte vi låne lokaler i den gamle kjelleren nede på Vinderen skole.
Vinteren var kald, og vi hadde mye
sne. Vi måtte fyre med koks i en svær
rødglødende ovn i det ene hjørnet mens
det var is i vinduskarmene. I mars hadde
vi en ukes brenselsferie. Jeg hadde
klasserom 16 og begynte med 30 elever.
Men før 9. april hadde antallet økt til
36, så da måtte hver og en sitte der de
satt hele timen. Pultene var jo store med
krakk/bord i ett, og vi hadde både 2- og
3-setere. Men etter 9. april var mange
elever reist på landet, og det var liten
klasse til ferien.
Da 9. april 1940 kom, ble skolen
og Slemdal hotell rekvirert for Overkommandoen, men den kom aldri dit.
Lærerne hadde på forhånd fått beskjed
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Trevilla mot Dagaliveien som ble revet i begynnelsen av 1980-årene for å gi plass
til et nybygg. Bilde fra Akersposten.

om at de ved eventuelle krigshandlinger
var å betrakte som løst fra sine stillinger.
Men 11. april ringte overlærer Grønvik
og spurte om jeg kunne komme og ta
noen elever. Flere foreldre ville ha dem
beskjeftiget. 11. april hadde jeg tre, og
antallet vokste for hver dag. Elevene
var fra forskjellige klassetrinn så det
ble nærmest å beskjeftige dem og prøve
å putte inn litt undervisning ved siden.
Men snart kom undervisningen i gang
igjen selv om de fleste klasser manglet
noen elever. Klassene fra Ris kom også
snart opp til oss, for skolen var tatt av
tyskerne. Det ble litt trangt. I gymsalen
kunne tre klasser ha time samtidig, og
trappen mellom 2. og 3. etg. kunne
brukes av første klasse. Var det fint vær,
kunne steinhaugen utenfor også brukes.
De ”store” klassene måtte jo få rommene, så det var småklassene som måtte
finne et sted å være.
Vi likte oss ikke noe særlig når det
gikk flyalarm. Da måtte vi i kjelleren i
nybygget. Elevene måtte balansere på
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en planke fra steinhaugen over grøften
opp på døråpningen i muren. Så på en
ny planke ned i pukksteinshaugen som
skulle bli trapp og kjellergulv. Tilflukts
rommet var i orden.

Skoleåret 1940-41
Dette skoleåret hadde vi rom nok selv
om Vinderen skole også hadde rom
her. Det var bare klasseromsfløyen som
var ferdig. Myndighetene regnet med
at også Slemdal skole ville bli tatt, og
ville derfor ikke innrede spesialrom.
Skolekjøkkenet ble opplagssted for
våpen. Men med utstyr var det verre.
Kommunen hadde avsatt penger til dette,
men nå var det ikke noe å få kjøpt. Vi fikk
”avlagte” ting fra hele bygden [Aker], så
det gikk. Men slike museumsgjenstander
har aldri jeg sett i bruk.
Ute i skolegården ble lærerne fra
Ris, Slemdal og Vinderen beordret en
kveld til Slemdal skole til opplysning av

ledende nazister om skolespørsmål. Fra
våre kontakter fikk vi beskjed om å møte,
og i et par timer hørte vi propaganda
og trusler. Vi fikk utlevert noen bøker
som varmet godt i ovnen. En av lærerne
sovnet også under foredraget, og dro
noen tunge tømmerstokker. Vellykket!
Vi hadde jo noen få elever som møtte
i hirduniform på skolen, og overlærer
Grønvik fikk stadig klager over at dette
tøyet var revet ned [fra knaggene på
gangen], så det lå på gulvet. Og det
var jo hans ansvar. Tonen mot ham ble
stadig mer aggressiv. Da lærerne igjen
nektet å underskrive lojalitetserklæringen [til nazimyndighetene], og mange
ble arrestert, ventet vi at han skulle
være blant dem. Men de hadde i stedet
besluttet å avsette ham og kaste ham ut
av overlærerboligen. (Han fikk tak i en
leilighet på Vinderen etter en offiser som
dro til England, og reddet hans hjem og
eiendeler.) Lærer Eide ble under protest
satt til å fungere som overlærer til de
fikk en nazist der. [Lærerne] Hval og
Øyraaker var blant de arresterte og var
borte fra skolen til neste jul.
Det var lett å komme i tilflukts
rommet når det var flyalarm, men der
måtte alle stå rett opp og ned. Det var
ikke lov å ha stoler og benker der, og
elevene skulle mest mulig være passive.
Men for at de ikke skulle bli for nervøse,
måtte vi synge litt, leke noe og lese høyt
og berolige dem. Det var heldigvis ikke
så lenge vi var der hver gang.
Skolen var stengt de dagene rasjo
neringskortene ble delt ut. Lærerne var
utdelere, men snart fikk vi nazister til å
hjelpe til. Da måtte vi demonstrere med
binders og norske flagg på jakkene.

Skoleåret 1941-42
Det første som møtte oss etter ferien,
var at skolen var rekvirert, og vi måtte
selv skaffe oss lokaler. Det ble å ringe
til snille foreldre som i alle fall kunne
huse en halv klasse, og så hadde vi skole
på flere steder og løp mellom dem. Jeg
hadde 2. klasse gutter hos professor
Langfeldt i to puljer annen hver dag, og
de andre dagene 4. klasse piker, først
halvparten på Besserud hos direktør
Knudzon og så resten hos advokat
Arnholm på Slemdal. Men snart ble
Grønvik kastet ut av overlærerboligen,
og vi måtte forte oss inn der før tyskerne
oppdaget det. Det som nå er materialrom
for tekstilforming, ble kontor for skolen.
Håndarbeidsrommet var to klasserom.
Den eneste utgang fra det innerste var
inn i det langstrakte. Men da måtte først
mitt ”kateter” og to pulter flyttes. Det var
jeg som måtte passe tiden og ringe med
en kubjelle. Skolelegens kontor ble også
et klasserom. Elevenes garderobe var den
lange verandaen mot Stasjonsveien som
nå er innbygget i rommet. Kjøkkenet og
pikeværelset var oppslagsrom, lekerom,
lærerværelse osv.
En morgen jeg kom opp på skolen,
var det heist gult flagg ved skolen (gymsalen var da spisebrakke og materialrom
for kjøkkenet). De hadde slått ut så de
hadde to vinduer der). Jeg fikk sendt
alle elevene ned på stasjonen mens jeg
undersøkte saken. På kjøkkenet og ute på
gårdsplassen gikk alle med gassmasker.
Det var en øvelse som skulle vare ett
døgn, ”de var i et gassfylt område”. Vi
kunne begynne arbeidet. Men det var litt
snodig å se marsjerende soldater som
skulle prøve å synge med gassmasker
på.
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I Ris kirke hadde vi tre rom helt
til freden kom. Menighetssalen i kjelleren, (menighetshuset var ikke bygget),
barndomssakristiet, og tårnrommet.
Det varte ikke så lenge før myndig
hetene fant ut at elevene trengte mer
mat. Dampkjøkkenet kokte grønnsaks
suppe som ble kjørt rundt til skolene i
store spann. Hos oss ble disse satt på
”kjøkkenet”, og fra alle skolestuer kom
de så med spann og hentet til sin klasse.
Hver elev hadde en tom hermetikkboks
hengende utenpå ranselen sin.
Utpå høsten fikk vi en nazi overlærer.
Men etter et halvt år ga han opp, og vi
fikk en ny som var der til 7. mai 1945.
Etter hvert tok han en del av huset som
sin leilighet, og vi måtte til slutt ut. Men
da var det skolen som rekvirerte til oss,
og de fleste var godt fornøyd med oss i
huset. Ellers visste de ikke hvem de fikk
inn. Jeg kom bort i Grimelundsveien i

en spisestue. Det var litt trangt og koldt.
Tavle fantes ikke, men en far fikk tak i
et sort stykke linoleum på ca en halv
kvadratmeter. Fru Abilgård som vi var
hos, var så snill at hun tente på i ovnen
før jeg kom, men vi måtte bære inn
veden. Den fikk vi som langved oppe
i veien og måtte bære den ned. Så kom
en mann med kappsag og delte den opp.
Hver dag var det å ta inn for å tørke det
som skulle brukes neste dag.
Det var også musejakt før skoletid.
Små markmus kom inn, og elevenes
første spørsmål var gjerne: Hvor mange
mus tok du i dag? Jeg tror 5-6 var toppen.
Etter hvert ble det dårligere med mat,
og myndighetene bestemte at elevene
skulle få tran på skolen (den var ellers på
resept). De skulle også få kålrot. Den var
hard å dele opp, så brødkniven jeg hadde
med hjemmefra, knakk, og jeg forlangte
rekvisisjon på en ny. Men ingen kniv var

Det gule huset på Slemdal skole i dag. Foto: Finn Holden.
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å oppdrive, så jeg måtte bruke øks. Elevene sto i lang rekke. Noen hadde skje til
tranen, andre eggeglass, og mange helte
vi tranen rett i munnen på. Alle tok den,
og vi måtte passe godt på ellers var det
noen som stilte bakerst og ville ha både
to og tre ganger.
Nå fikk vi danskesuppe. Det var
havresuppe kokt på melk, ertesuppe
med kjøtt og grønnsaksuppe med kjøtt.
Suppen til Slemdal skole ble levert i
redskapshuset ved stasjonen, der det nå
er steinfirma. Der delte vaktmesterens
frue ut til de forskjellige klasser. To elever hentet porsjonen i et stort spann, og så
var det spising når de kom tilbake. Jeg
var nede i Kirken også og delte ut til den
klassen jeg hadde der. Men det ble stadig
klager fra rengjøringspersonalet over at
det ikke var suppe til dem. Det kunne vi
ikke forstå for vi hadde ikke tatt mer enn
det klassen skulle ha. Men en dag skjønte
vi det. Det sto en mann i fyrrommet der
suppen var satt, med et stort spann med
suppe. Det var en arbeidsplass i nærheten
med mange sultne menn, og de visste om
suppespannet i kirken.
Av og til fikk hver elev en pakke.
Den kunne inneholde en tannbørste, et
par skolisser eller en kam og en boks
med et slags Sundalignende stoff. De
fikk beskjed om ikke å åpne pakken
før de kom hjem. Men som regel fant
vi elevene sittende i veigrøften med
fingeren nede i Sundaboksen, og Sunda
opp til ørene.

Klær
Min klasse begynte i 1939 på skolen, og
de vokste jo adskillig før freden kom,
og klærne vokste ikke. Særlig Torunn

ble lang og buksene korte og tynnslitte.
Hver dag hun skulle hjem, måtte jeg til
med nål og tråd og snurpe henne sammen. Men en dag kom hun strålende.
”Nå skal du slippe å sy mer, frøken. Nå
har jeg fått fars livkjolebukse, og nå har
han bare den buksen han bruker. Skjer
det noe med den, må han legge seg.”
Det var også ille med skotøy. Selv
på anvisning fikk en jo bare fiskeskinn
– eller papirvevet med tresåler. Ble det
regnvær eller sne, holdt det dårlig. Tær
slo bort i stein og lignende og ble blodige. Men det var bare papirbandasjer å
sette på. Tærne stakk ofte langt utenfor
tresålene. Ved juletider 1944 var det
kommet en del tøy fra Sverige som
skulle deles ut i klassene. Det var en vanskelig jobb for alle trengte alt, og hver
klasse fikk 2-3 plagg til utdeling.
Hver elev fikk en stor pakke i jule
presang fra Sveriges Røde kors. Der var
det alt godt som de fleste ikke hadde
sett, sjokolade, drops, litt pålegg, smør,
kjeks, kam, skolisser, tannbørste, sytråd.
Pakken veide en-to kilo.

Matauk
Kaffe og te var ikke å få, en måtte bruke
erstatninger. Den ble laget av meget
forskjellig. En dag sto det i avisen at en
kjent sjokoladefabrikk en bestemt dag
og klokkeslett ville ta imot renvaskede
løvetannrøtter. Ved skolen der vill
svinet nå står, var det satt opp langbord
og vekter. Hvitkledde funksjonærer
tok imot røttene, veide dem og betalte
”finnelønn”.
Vi skulle også arbeide for farmasien.
En dag skulle elevene få fri, de skulle
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plukke bukkeblad som ble brukt i forskjellige medisiner. Ved Båntjern var
det godt med bukkeblad og elevene kom
med sekk etter sekk med våte blad som
vi satte på nazistenes kjøkken. Hverken
de eller lærerne hadde noe sted å tørke
bladene, det måtte nazioverlæreren ta
seg av. Hvor det ble av dem, vet jeg ikke.
Apotekene trengte i hvert fall minimalt
med bukkeblad.

Diverse
Jeg tror det var julen 1941 eller -42 at
Aker kommune bevilget ti kroner i jule
gratiale til dem som var lavest lønnet. På
Slemdal var det rengjøringspersonalet og
jeg som fikk dette.
I 1944 kunne vi få kjøpt noen esker
sardiner i svartblikk gjennom kommunen, og ut på våren fikk vi beskjed
om at det hadde vært en gave.

Idrettsøvelser
Selv om vi ikke hadde gymsal, skulle
vi ha idrettsstevner. Langt ut i oktober
fikk vi utdelt Ullevål stadion til prøvene.
Slemdal og Vinderen sammen. Det var
surt og kaldt med rim på banen. Elevene
gjorde det meget bra i oppvarmingen,
men da øvelsen begynte, inntraff alle
slags uhell. Elevene mistet sko og
snublet, og det resulterte i at ingen greide
kravene.
Hirdelevene gjorde så godt de kunne,
men heller ikke de greide det. Det var
nazisten Enodd som da var innsatt som
skoleinspektør. Han forlangte en skriftlig
forklaring på dette fra frk Aslaug Børke
og fru Nitter på Vinderen og frk Gunvor
Holte og meg fra Slemdal. De mannlige
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lærerne gikk fri. Vi satt sammen en hel
søndag, hadde jurister med oss og laget
et langt skriv der vi tok hensyn til dårlig
vær, dårlig ernæring osv. Vi hørte ikke
mer om saken.
Det var vinteren 1944. Vi hadde
da nazilærer. Han beordret guttene til
skøyteløp på Frogner. Guttene og lærere
møtte, men uten skøyter. Noen hadde ski
med og alle mulige rare ting. Det kunne
ikke bli skøytestevne av dette. Nazi
læreren som var med, var meget sint.
Skolen ble utkommandert til skirenn
i Kleiva som lå som en holkebakke
med stein og stubber. En elev hadde
med melding om at hun hadde vokst
fra skiene, men overlæreren forlangte
at hun skulle starte. Hun kunne gå ned
over! Nazilæreren satt på en skigard og
tok tiden på deltakerne. Beste utøver i
min klasse var en hirdjente som like før
hadde vært på to ukers treningskurs i
slalåm. Det var mange elever som ikke
møtte. De var syke og hadde legeattest.

1945
Etter som våren kom, skjønte vi at det
snart måtte bli slutt på krigen. Men
hvordan? Flaggstengene var forsvunnet
etter 9. april, men nå kom det frem noen
hver dag. Hver morgen rapporterte elevene hvor mange nye de hadde sett. De tok
ikke lenger notis av klassens hirdjente.
Endelig 7. mai fikk vi vite at det skulle
komme en viktig beskjed fra London kl
13 neste dag. Om ettermiddagen 7. mai
ringte overlærer Grønvik og ga beskjed
om at neste dag var fridag. Ved 18 tiden
ringte nazioverlæreren og ga samme beskjed. Jeg svarte at jeg hadde fått samme
beskjed av min overlærer. Da kastet han

røret på og ferdig med ham. Alle lærerne
gikk opp til sine ”leseplasser”. Der var
det fester med skåling og sang. Elevene
møtte frem med blomster i norske farger
enda de visste det var fridag.
Den største dagen var 17. mai. Det
var grått vær, småregn som gikk over
til plask og ingen hadde klær som holdt
vannet ute. Men hva gjorde det på en
slik dag. Vi hadde oppstilling på Youngs
torget. Dit kom det busser fra Sverige
med norske politisoldater. Vi begynte å
synge ”Ja, vi elsker dette landet” og sluttet med nest siste vers ”Og som fedrene
har kjempet, mødrene har grett, har den
Herre stille lempet, så vi vant vår rett”.
Det hadde vi opplevet. Men da fortsatte
soldatene: ”Også vi når det blir krevet,
for dets fred slår leir”. De hadde jo ikke
visst hva de gikk til, de hadde gjort seg
klare til kamp, så for dem var innstil
lingen den naturlige. Det var jo det de
hadde flyktet for å utdanne seg til.
Trikken kjørte ikke den dagen. Alle
skulle ha fri. Alle elever gikk i toget og
hilste kronprins Olav på slottsbalkongen.
Noen hadde ordentlige flagg og noen
papirflagg. Men jubelen var like stor.
På Tullinløkka sto det dekket lange bord
med hvite duker. Hver elev fikk en hvit
pose med to hvite boller i og en pose med
en stor pølse. I regnet løste nok noe papir
seg opp og satte seg fast i maten. Det
gjorde ikke noe, alt gikk ned. Så gode
boller og ”fiskepølser” hadde de aldri
smakt. (De yngre elevene visste jo ikke
om noe annet enn den ubestemmelige
fiskeblandingen i pølseskinn). Det var
Danmark som hilste vår frigjøring på
denne måten. På Danmarks og Sveriges
nasjonaldager var det tog til ambassadene hvor barn og voksne takket for

suppe og pakker.
Så kom det aller, aller fineste; 7.
juni, med Kongen og kronprinsfamilien
som kom i land på Honnørbryggen.
Heller ikke denne dagen gikk busser
og trikker: Biler var bare ”knottebiler”,
så det ble å bruke apostlenes hester.
På Rådhusplassen var det bygget opp
tribuner fra Rådhuset hele gaten bort
over der skolebarna sto. Lenger borte
var det tribuner for gamle og syke. De
kongelige skulle kjøre gjennom byen
før de dro opp til Slottet. Folk slo seg
ned på fortauene kvelden før med mat
og primus. Slemdal skole møttes ved
Majorstuen og marsjerte nedover. Skolen
måtte være ute i god tid for å komme
frem. Vi sto like ved Rådhusplassen så
vi hørte alt fra de kongelige kom i land.
Så kom bilen, og folk jublet. Om ettermiddagen var det tog med frigitte fanger
og motstandsstyrker, og alle steder sto
Hjemmefronten vakt med fine armbind
i norske farger. De var kledd i slitte
nikkers og vindjakker. Det var elevenes
fedre, bestefedre, onkler osv. Til slutt
var det fyrverkeri på Slottsplassen, det
fineste som til da hadde vært i Oslo. Til
slutt kunne folk gå hjem og legge seg til
en fortjent søvn.
Vi måtte fortsette i våre spisestuer
ut skoleåret, og vi fikk ikke startet det
nye året før 1. september. Lokalen måtte
vaskes rene. Det var kappløp av over
lærer og vaktmester nede på Skøyen
gårdene for å få det beste utstyret som
var lagret der på låvene.
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TURKART OSLO VEST
Oslo kommune, Frilufts
etaten, har laget fire
turkart ”for å inspirere
folk til å ta i bruk byens turveier og bli bedre
kjent med vår historie og
kultur”. På baksiden av
kartet står det tekst om
mange av de avmerkede
stedene. Kartet for Oslo
vest anbefales på det varmeste.
På internett finner du
flere bilder, turforslag,
presentasjon av skribentene, kildeangivelse og
anbefalt litteratur.
www.friluftsetaten.
oslo.kommune.no
Friluftsetaten tar
gjerne imot synspunkter
på turkartene.
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