Sommertur til Hovedøya
onsdag 10. juni 2015

Vinderen Historielag inviterer medlemmene til sommertur med
guide til Hovedøya.
Onsdag 10. juni kl. 11.00, guide blir Leif Gjerland.
Båten går fra Rådhuskaien ved siden av Nesoddbåtene.
Vi betaler hver for oss for turen med vanlig Ruterkort.
Sesongkort må aktiveres før avreise. Etter omvisningen
er fellesturen over.
Ta med niste, eller benytt servering på kafeen på Hovedøya.
Båten går tilbake til byen 17 og 47 minutter over hver time, fram
til 18.47. Rutetabell kan hentes i kiosken på bryggen.
Vel møtt til fin tur!
Finn Holden
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Ris skole - nybygg og rehabilitering
Tekst: Bjørn Christophersen
Foto: Clemens Saers

For tiden foregår det store

byggearbeider ved Ris skole.
Undervisningsbygg Oslo KF
startet våren 2014 arbeidet
med å rehabilitere de gamle
skolebygningene. Skolen er nå
omgitt av høye gjerder. For å
komme inn til skolen og bautaen
må man sikkerhetsklareres og
iføres vernehjelm, vernevest og
vernesko.

De over 50 år gamle brakkene

på 450 kvm er revet. På samme
tomt skal det oppføres et stort
nybygg. Skolen skal gjenåpnes til
skolestart høsten 2016. I mellomtiden holder elever og lærere til i
Sørkedalsveien 150 D, det tidligere
forsvarsbygget.

Planene for ny skole
- Skolen skal fortsette som ungdomsskole fra 8. til 10. klassetrinn,
sier assisterende rektor ved Ris
skole, Morten Schou.

Også den gamle skolebygningen fra 1922 er under restaurering.
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Dagens ledelse ved Ris skole: Anette Døvre, undervisningsinspektør,
Monica Dellemyr, rektor og Morten Schou, assisterende rektor.

Han forteller videre at den nye
skolen skal dimensjoneres for 630
elever med syv paralleller. Inntaks–
området blir fra Vinderen, Sme–
stad og antakelig noe fra Slemdal.
Nybygget blir på 3.556 kvm. Det
gamle, rehabiliterte bygget blir
på 6.131 kvm. Samlet kontraktsum beløper seg til 186 millioner
kroner.
Skolens ansatte har samarbeidet
med Oslo kommunes Undervisningsbygg KF under planleggingen
av den nye skolen. Det faktum
at den gamle skolebygningen er
definert som bevaringsverdig og
står på «gul liste», har vært til god
hjelp i argumentasjonen for å satse
på undervisning i egne klasserom.

Det å skulle åpne det gamle bygget til større, sammenhengende
undervisningssaler ville knapt være
gjennomførbart.

Stort, nytt auditorium i
nybygget
I første etasje skal det nye bygget
romme administrasjon og auditorium, med benkene ordnet som et
amfi og med plass til 60. I andre
etasje blir det spesialrom, to store
musikkrom, to store rom for natur–
fag med kjemi og tre rom til kunst
og håndverkseksjonen. I tredje
etasje får elevene sine klasserom
og grupperom. Korridorene vil gi
plass til garderobeskap.
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Planen viser plasseringen av den nye bygningen og forbindelsen med den gamle.
På sørsiden kommer et moderne idrettsanlegg.

I det rehabiliterte, gamle hovedbygget skal man beholde eksteriøret,
men mange indre skillevegger skal
flyttes. Den viktigste årsaken til det
er at de gamle klasserommene som
var på 54 – 55 kvm, er for små.
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Dagens standard størrelse er på 60
kvm for klasser på inntil 30 elever.
Det var for eksempel i østfløyen tre
klasserom på rad. Der blir det nå to
klasserom på hver 60 kvm og mellom dem et grupperom på vel 40

kvm. De to nederste etasjene i den
opprinnelige skolebygningen vil
romme klasserom og grupperom,
mens det i tredje etasje vil komme
arbeidsrom for lærerne i tillegg til
et stort bibliotek. I kjelleren blir
det rehabilitert kantine. Den lille
gymnastikksalen, som tidligere var
jentenes, skal beholdes. Som kjent
har jenter og gutter nå gymnastikk–
timene sammen.
Den store gymsalen, tidligere
guttenes gymnastikksal, skal også
beholdes. Den vil som før også
bli benyttet som skolens største
samlingssal, fordi det ikke foreligger planer om noen ny, stor aula.
I etasjen over den store gymsalen
blir det rom for faget Mat & Helse.
Når det gjelder idrettsplassen er

planene ennå ikke ferdige. Den er
tenkt oppdelt, noe med kunstgress,
noe islagt til skøytebane.

Jubileumsbok i 2015
Skolen startet som middelskole i
1915. Den nye bygningen i nybarokk, som er Ris skole i dag, ble
tatt i bruk i 1922. Samme år ble det
opprettet gymnasium med real- og
latinlinje. Det siste artiumskullet
gikk ut i 1991. Etter en tenke–
pause ble skolen igjen en ren ungdomsskole.
Vi spør rektor Monica Dellemyr og
assisterende rektor Morten Schou
om 100-årsjubileet vil bli markert:
- Vi planlegger å lage en bok etter mønster av det imponerende

Ris skole trener for årets 17.mai tog. I år går Ris skole som andre skole, etter
St.Sunniva skole som feirer sine 150 år som skole. Assisterende rektor Morten
Schou og noen gardister passer på at årets avgangselever går i takt! Foto tatt
utenfor Gardeleiren 13.mai 2015.
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Byggeområdet er sperret av med strenge sikkerhetstiltak. Elevene er dog
velkomne til et nytt skoleår i august 2016.

jubileumsskriftet «Ris skole 1915 –
1965». Boken kommer nå i jubileumsåret og har bidrag fra blant annet nåværende og tidligere ansatte
ved skolen. Den vil få hovedvekt
på de siste 50 årene. En større
feiring i skolens gamle lokaler kan
ikke skje nå i jubileumsåret, fordi
skolen er midlertidig lokalisert i
leide lokaler i Sørkedalsveien. En
stor jubileumsmiddag skal vi først
holde når skolen høsten 2016 igjen
flytter tilbake til gamle og nye bygninger ved Gaustad, forteller de to.
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Tar vare på skolens
tradisjoner
Rektor og assisterende rektor sier
videre at skolen er stolt av sine
tradisjoner, som de forsøker opp–
rettholde også under den midlertidige forvisningen. Skolen har fortsatt meget gode faglige resultater.
Om tradisjonene forteller de videre
om det flotte rektorkjedet som ble
gitt som gave fra Ris skoles venner
ved 50 årsjubileet i 1965, og om
skolens gamle og ærverdige faner.
Fanen som fortsatt brukes, henger
nå godt beskyttet i et stort glassmonter i de midlertidige lokalene

i Sørkedalsveien, lett synlig for
skolens besøkende.
Fra jubileumsboken til 50-årsjubileet: «Ris skole 1915 – 1965»,
henter vi ytterligere opplysninger
om fanene: Den eldste hadde som
motiv to fjelltopper med noen trær
og fugler. Den var brodert med
sølvtråd på blå bunn. Også på den
sto skolens valgspråk: «Semper
excelsior».

Optimisme og
fremtidstro
Etter krigen ble det tatt initiativ
til en ny fane. Initiativet kom fra
skolens første artiumskull ved kullets 25-årsjubileum i 1950. Det ble
startet en innsamling blant skolens
tidligere elever. Maleren Alf Rolfsen ble overtalt til å utføre tegningen til den nye fanen. Den ble
laget i silke ved Statens kvinnelige
industriskole. Alf Rolfsen tok opp–
gaven alvorlig og fulgte arbeidet
under utførelsen ved industriskolen
til den var ferdig. I følge jubileumsboken fra 1965 representerte
den noe forfinet i form og farge – et
forpliktende symbol for skolen.
Kirsten Revold, datter av Alf Rolfsen, forteller at hun husker at faren
ønsket å skape noe som uttrykte
den optimisme og fremtidstro som
preget de første årene etter Den
annen verdenskrig. Fanen viser en
mann og en kvinne. Det ser ut som

de planter nye trær.
- Fanen fra 1950 er nå noe slitt, og
det er planer om å lage en ny fane.
Målet med den er å skape et uttrykk for skolens visjoner i vår tid,
forteller de to, og legger til at en ny
fane kan bli kostbart. Det er ikke
gitt at det er midler til en fane av så
høy kvalitet som den fra 1950.

17. mai ved bautaen
En viktig tradisjon ved Ris skole
er høytideligheten ved bautaen
over de falne under Den annen
verdenskrig. Bautaen ble reist for
å minnes tidligere elever og dem
som var elever ved skolen under
krigen. Bautaen ble også utformet
av maleren Alf Rolfsen, som bodde
i strøket. Blant navnene på de 33
falne står også navnet til Alf Rolfsens sønn, Jens Christian Rolfsen,
og hans nevø Lasse HeyerdahlLarsen.
Hver 17. mai siden bautaen ble
reist, har dagen startet klokken åtte
om morgenen med en minne–
seremoni. Pårørende av noen av de
falne forteller at det tradisjon–
elt holdes taler av en eller to
elever ved skolen og av rektor. Det
er musikk og man synger fedrelandssalmene «Gud signe vårt
dyre fedreland» og «Ja, vi elsker.»
På grunn av omfattende byggearbeid på skoleområdet er hele
området, inkludert bautaen, av–
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Er motivet på Risfanen
fra 1950 i strid med
kravet om likestilling?
Av Bjørn Christophersen

Under arbeidet med artikkelen
om Ris skole har spørsmålet, noe
overraskende, blitt reist.

Noen vil synes spørsmålet er

sperret. De nærmeste to årene
vil det derfor ikke bli holdt noen
minneseremoni den 17. mai, men
tradisjonen vil bli gjenopptatt 17.
mai 2017. Men det er mye annet
å glede seg over i jubileumsåret,
blant annet at 100-årsjubilanten
fikk gleden av å gå som skole nummer to i 17. mai-toget i år.
Kilder:
1. Jubileumsboken «Ris skole 1915
– 1965».

8

kuriøst, andre vil mene det er høyst
betimelig at det blir reist.
Motivet på fanen viser en mann og
en kvinne. Mannen står opp–
reist og ser ut som han er på vei
fremover mot nye mål. Bak ham
står en kvinne bøyet over et arbeid.
At motivet kunne oppfattes som
kvinnediskriminerende, falt neppe
noen av oss inn som gikk på skolen
i 1950-årene. Men kjønnsrollene
var helt annerledes. Et stort antall
av jentene som tok artium på Ris
på den tiden, stiftet familie få år
etterpå og ble hjemmeværende med
ansvar for hjem og barn. En langt
større andel av guttene enn jentene tok en langvarig utdannelse,
for eksempel ved universitet eller
høyskoler. Nå har vi nær full like–
stilling mellom kvinner og menn i
arbeidslivet. Kvinner er ikke lenger
enerådende på kjøkkenet og menn
har lært seg å stelle spedbarn med
bleieskift. Det var høyst uvanlig da
Alf Rolfsen tegnet motivet til Ris
skoles fane. Ut fra det kan fanen

fra 1950 sees som en dokumentasjon på noen av de
omveltningene som har påvirket den nå ærverdige
100 år gamle skolens historie.
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Ris skole 100 år
Tekst: Lajla Heyerdahl
Foto: Tre

årbøker

I årene etter 1910, vokste det

frem bebyggelse langs Holmenkollbanen og barna i strøket
trengte etter hvert en middelskole. Ved Aker herredsstyres
beslutning av 22. juni 1915 ble
det opprettet en 4-årig middelskole, felles for gutter og piker.
Skolen ble hetende Vestre Aker
Kommunale middelskole. I dag
heter den Ris ungdomsskole og
feirer 100 år!

Frøken Scheels skole på Slemdal.
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Trebygningen til Nana Scheel, der
Slemdal skole ligger i dag, var skolens første lokaler. Det første året
hadde frøken Dora Ringe ansvaret
for undervisningen. Hun underviste
i filosofiske fag, samt håndarbeid,
matematikk og naturfag. En offiser
tok gymnastikktimene og pastor
Rasmussen ved Gaustad Sykehus
underviste i kristendom. Skolen
begynte samme år med 1. middelklasse med 32 elever. Her var
det trangt om plassen og lærerne
hadde ikke eget lærerværelse. Hvis

en lærer hadde fritime måtte han
oppholde seg ute eller gå på gangen. Da bestyrer Trond Rogstad
kom i 1917 ble kjøkkenet gjort om
til lærerværelse. Pikeværelset i den
gamle trebygningen ble til kontor
for bestyrer og spiskammeret ble
garderobe og bibliotek. Ris skole
som vi kjenner den i dag var altså
ikke bygget i 1915.

Kjøpte tomt av Ris
hovedgård
Etter hvert som elevtallet økte,
viste det seg snart at bygningen ble
for liten. Det ble sterkt behov for
gymnas i Vestre Aker og en tomt
på Ris Hovedgård ble innkjøpt
for å bygge ny skole. Skolen tok
sin nye bygning i bruk i august
1922. Trond Rogstad ble nå rektor.
Skolen lå flott til med lys og luft
omkring. På skoleplassen ble det
plantet tre lindetrær og plener med
blomsterbed og syriner ble anlagt.
Utenfor stakittgjerdet ble den store
idrettsplassen ryddet til friidrett og
utegymnastikk. Det ble opprettet
to linjer; real- og latinlinje. Opprinnelig ble det bygget kun én gymsal
som var forbeholdt guttene. Jentene
måtte gå ned til Vinderen skole
for å ha gym. I tårnet på Ris kirke
ble det holdt sangundervisning, og
organisten var sanglærer.

Skolen okkupert under
krigen
Tyskerne kom 9. april 1940. Den
dagen var det få lærere og elever
som møtte opp på skolen, og de
som kom ble sendt hjem igjen. Den
10. april, ”panikkdagen”, reiste
folk ut av Oslo. Undervis–
ningen kom i gang etter hvert, frem
til den 31. mai da tyske tropper
inntok skolen. Det var østerrikske
bergjegere som satte hestene sine
inn på Hippodromen. Dette var
kanskje den direkte årsaken til at
Ris skole ble okkupert. Etter at
skolebygningen ble rekvirert, fikk
Ris skole tilhold på Ullern skole
og senere Ullevål skole. Rektor på
Ullern skole var nazist, så samarbeidet var ikke enkelt. I 1942 ble
det ikke avlagt eksamen artium,
men vitnesbyrdet ble skrevet etter
standpunktkarakterene. Elever som
startet på skolen i 1940 måtte gå
på Ullern, og gikk aldri fysisk på
Ris, selv om de tok artium der. Det
ble innført en tre måneders ”brenselsferie” på grunn av mangel på
brensel. Da ble private spisestuer
og peisestuer i distriktet tatt i bruk
til undervisning. Det var upraktisk
å flytte rundt, og spesielt for lærerne som kunne undervise opptil
tre steder på en dag. De nazistiske
myndighetene tillot ikke undervis–
ning i hjemmene, men det tok man
overhodet ikke hensyn til.
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Fotballkamp mellom lektorer og russen 1962. Elevlaget : Øverst: Rektor Stensholt,
Dag Wittusen, Sverre Mæhlum, Preben Mehren, Hauk Petersen, Knut Gedde-Dahl.
Nederst: Elisabeth Johannson, Anne-Lise Patt, Lars Ly, Line Loennecken, Turid
Olsen.

Over 1000 lærere
arrestert
Under krigen vokste det frem et
enestående forhold mellom lærere
og elever ved skolen. Både lærere
og elever var jøssinger og de sto
samlet. Om det fantes et par stripete eller nazivennlige, ble de raskt
frosset ut og sluttet. Som følge av
det behøvde ikke lærerne være så
engstelige for hva de sa i timene. I
mars 1942 ble 1100 lærere fra hele
landet arrestert og sendt til tvangs–
arbeid til Kirkenes. Lektor Karl
Leonard Hansson og lektor Gotfred
Salbu ble sendt fra Ris skole. De
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kom først til Grini og deretter til
Kirkenes, der de fikk dårlig be–
handling og knapt med mat.
I 1943 kom svenskesuppen som
et verdifullt tilskudd til kostholdet.
Suppen ble utdelt i storefri og
gleden var stor hos sultne elever.
Men Ris skole har også en annen
historie fra krigen: Fra tid til annen
forsvant elever midlertidig eller for
godt. Ingen spurte hvor de var blitt
av. Mange sluttet seg til Milorg og
gjorde en glimrende innsats der.
Andre kom seg over til Sverige og
England hvor de på andre måter
kjempet for å gjenvinne Norges frihet. Men 33 av Ris skoles eldre og

daværende elever kom dessverre
aldri tilbake. Det var unge gutter
som falt for Norge, og deres navn
er risset inn i den store bautaen i
skolegården.

Frigjøringsåret 1945
og etterkrigstiden
Da freden kom kunne skolen igjen
ta sine gamle lokaler i bruk, men
de var i elendig forfatning etter
tyskernes harde medfart. Tregulv
og terskler var nedtråkket av jernhæler, og sanitærutstyr og vasker
var knust og ødelagt. Rommene ble
satt i noen lunde stand og skolen
kunne igjen tas i bruk for de store
elevkullene. Parkanlegget og skolegården var også skamfert, og på
idrettsplassen var det fullt av tyske
garasjer. Det tok lang tid å få dem
fjernet og parken gjenoppret–
tet. Først i 1960-årene ble en

grundig oppussing gjennomført på
skolen. Malingen måtte for en stor
del utføres i ett rom om gangen,
mens klassene etter tur holdt til i
hobbyrommet i kjelleren til sidebygget. Lærerværelset ble utbygget
i 1958. Rektor Sigurd Stensholt
som ble ansatt i 1955, skriver i jubileumsboken at et viktig problem
gjensto etter oppussingen. Det var
å få skikkelig ventilasjon i klasserommene. Det ble også søkt om
midler til et frokostrom, men ingen
av ønskene ble innfridd.

Store kull etter krigen

Fra 1. januar 1948 ble Aker og
Oslo slått sammen. Det ble ikke
lenger holdt geografiske grenser
for skolens rekrutteringsområde. Elevtilgangen ble fordelt
likt på skolene innen byområdet.
Barnekullene fra 1946 og utover
var uvanlig store og disse barna begynte fra 1960 av i den høyere
skolen. Først måtte skolen ta
opp flere elever enn det var
plass til. Det ble innført såkalt
ambulerende klasser som fikk
benytte klasserommet til dem
som for eksempel hadde gym.
For å få bedre plass til elevene,
ble det satt opp to midlertidige
paviljonger med fire klasserom. Her var det lyse og gode
lokaler og elevene hadde ikke
Skidag på Tryvannstua 1959. Lektorene Bie
noe i mot å få plass der. PaLorentzen, Mogens Christensen og Heftye.
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viljongene ble forbeholdt de eldste
klassene. Her var det trivelig og
stas å være. Men disse tiltakene var
ikke nok. Skoletiden måtte forlenges utover ettermiddagen for flere
klasser. Situasjonen var anstrengt i
årene 1961 til -63. Da hadde skolen
25 disponible klasserom til 31
klasser. Elevantallet passerte en
rekordnotering på 850 elever. Det
var en rekord som ingen hadde
ønsket seg. I 1965 – 66 hadde
skolen 29 klasser, av dem 17 gymnasklasser. Ris skole var det største
gymnaset i Oslo. I jubileumsåret
1965 hadde Ris skole uteksaminert
2400 stud–enter: 300 på latinlinjen,
750 på engelsklinjen og 1350 på
reallinjen. I tillegg var det mange
som tok «rasken» og avsluttet skoletiden etter 3 år.

Ris gymnasiesamfunn
Ris skolekor ble stiftet i 1952 av
sanglærer Per Selberg, som var en
populær lærer. Koret fikk stor oppslutning og 100 jenter og gutter var
med fra starten. Året etter startet
Selberg janitsjarorkesteret. Rektor Andersen sørget for at orkesteret fikk innvilget 1000 kroner til
instrumenter. Den 17. mai 1954
kunne Ris skole, som den første og
hittil eneste høyere skole i Oslo,
delta i toget med eget orkester.
Mange av elevene spilte også i
band som spilte til dans på skole–
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fester. Ris gymnasiesamfunn,
RiGySa ble stiftet allerede i 1922
med det formål «å lære sine
medlemmer å uttrykke sig klart
og lett, både muntlig og skriftlig,
samt å fremme samholdet mellom
gymnasiastene». I begynnelsen ble
det holdt foredrag på medlemsmøtene og ivrige diskusjoner, men
etter hvert som velstanden økte
gikk det tilbake med RiGySa og
foreningen gikk mer over til hyggesamfunn. I 1947 tok RiGySa
initiativ til å starte Risengrynet
for realskoleelevene. Ved siden av
vanlige møter arrangerte Risengrynet soireer og juleball for realskoleelevene.

Juleball i gymsalen
Da skolen fremdeles var middelskole og holdt til på Slemdal, ble
det arrangert juleselskaper. Juleballet i 1940 står i en særstilling. Det
var det eneste som ble holdt under
krigen. Fordi tyskerne hadde okkupert skolen, ble ballet holdt privat
hos Knudtzon på Besserud. Tradi–
sjonen ble fulgt opp etter at den
nye Ris ble bygget. Siste lørdag før
jul var det juleball. RiGySa valgte
en juleballkomité som skulle stå
for arrangementet. Bordene ble i
begynnelsen dekket i korridoren i
annen etasje, i hvert fall så lenge
man fikk plass uten å dekke i
svingen om hjørnet. Hjemmene til

Bilder fra juleballet desember 1958.

komitémedlemmene ble ribbet for
portierer og tepper som skulle skjule ribbeveggene i gymsalen. Puter
ble dandert og lampene ble kledd
med rødt kreppapir. I gymnastikkgarderoben ble det dekorert med
papir, som ble malt, og eksotiske
kulisser som illuderte stemningen
i en cowboysaloon. Det ble rigget
opp en bar som solgte brus og en
«bowle» laget på hjemmelaget vin

og selters. Rektor og flere lærere
var invitert. Matserveringen var
kaker og vin. Etter hvert ble det
servert pølser, potetsalat og øl.
Bordplanen var spikret opp utenfor døren, slik at alle skulle få se
hvem de skulle ha til bords. Etter
at alle hadde inntatt sine plasser
klokken 18, toget juleballkomiteen
inn med rektor i spissen til full
fanfare. Elevene i 1. og 2. klasse

15

var serveringspersonale, iført røde
nisseluer og nikkers. Menyen besto
av svinestek og surkål. Det ble
skålt i Solo og Coca, men en halv
rødvin kom frem under bordet flere
steder. Sanger ble sunget og taler
ble holdt og stemningen var høy.
Etter at rektor hadde takket for
maten, marsjerte man ut i kulden
for å forflytte seg til den store
gymsalen der jobbegjengen hadde
brukt adskillige netter på å pynte
og dekorere til festen. Det var polonese med rektor og årets vertinne i
spissen. Orkesteret slo over i vals
og deretter i shake og twist. Lærere
og rektor trakk seg tilbake til kaffe
på lærerværelset mens gjestene
svingte seg på dansegulvet. Det var
sikkert flere piker enn meg som sto
langs veggen og håpet på en dans.

Ansatte og personale ved 50-årsmarkeringen i 1965. I m

Skoleidrettens gleder
Skoleidretten ble med årene effektivt organisert. Skolen arrangerte skolestevner og konkurranser
i fridrett, hopprenn, slalåmrenn,
langrenn, skøyteløp, fotballcup,
håndballcup og orienteringsløp.
Elever og lærere var med på organiseringen. Den store gymsalen
som guttene hadde i 1960-årene,
sto ferdig i 1937. Inntil da hadde
det bare vært én sal. Elevene hadde
den gang færre gymtimer i uken og
det gikk særlig ut over jentene som
måtte ha gym på Vinderen skole.
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Som en kuriositet kan nevnes at
det ikke var dusj i garderoben i den
første gymsalen. Det ble hevdet
at dusj ikke var nødvendig fordi
husene i Holmenkollåsen hadde
flere bad, slik at elevene kunne
dusje hjemme. Idrettsplassen ble
tatt i bruk i 1950. Denne plassen
har skolens elever og andre hatt
mye glede av. I begynnelsen var
det en løkke som nesten ikke kunne
benyttes. Der grov elevene lengdespranggrop med tilløpsbane, mens
trening på 60 meter og 100 meter
ble gjort ute på veien der det var

n i 1965. I midten rektor Stensholt.

lite trafikk. Veien gikk på baksiden
av skolebygningen og bort til
Gaustad stasjon, og over trikkeskinnen til Slemdalsveien.

Jentefotball
Skoleidrettslaget ble startet i 1947
med Stein Eriksen som første
formann. Hvert år var det fotballkamper mellom lærere og årets
russ. Det var jentefotballkamp mellom Ullern og Ris. Her var det om
å gjøre å stille med den mest fantasifulle drakten. Det var rugbykamp

mellom Ullern og Ris-guttene. Det
gikk hardt for seg med klynger av
gutter som suste i bakken på jakt
etter den amerikanske fotballen.
Ris skole hadde AFS-elever fra
Amerika. Det var alltid en fordel
med en skikkelig amerikaner på
laget som kunne knepene. Skolens
elever deltok også i Nordisk Skilandskamp. Dessuten var skolen
representert årlig i landsstevner
og kretsmesterskap i de aller fleste
grener. Riselever har oppnådd
mange gode plasseringer opp gjennom årene i idrettsarrangementer.
På et Landsidrettsstevne på Frogner Stadion ble Ris beste skole og
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Fru Vera Ording jobbet på skolens kontor. Vaktmester Ruud foran kiosken der han
solgte skolemateriell.

vant et stort vandreskjold i sølv.

Hobbyrom under
gymsalen
Det var lenge et sterkt ønske blant
elevene om et eget rom hvor de
kunne holde til med forskjellige
klubbvirksomheter om kvelden.
Skolen stilte et rom under guttenes
gymnastikksal til disposisjon.
Elevene pusset opp og Ris skoles
venner ga økonomisk støtte. Her
ble det frimerkeklubb, bordtennis–
klubb, bridgeklubb og sjakklubb.
Det var varierende interesse for
noen klubber, men bridgeklubben
var den mest populære. Det var til
dels høy kvalitet på spillerne, som
flere ganger gikk av med seieren i
Oslomesterskapet.
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Vaktmester Ruud
Alle husker vel den hyggelige vaktmesteren som hadde ”kiosk” rett til
venstre innenfor hovedinngangen.
Det var et vindu i døren som ble
åpnet der Ruud sto og solgte
kladdebøker, blyanter og det som
skulle til for å være utstyrt for
skoledagen og lekser. Det kunne
være kø der før første time eller i storefri. Ruud hadde et godt
forhold til elevene og likte å slå av
en prat. Hvis en elev kom for sent
til første time, fikk man parade.
Da var det å møte opp hos Ruud
klokken 08.00 og vente ute, selv
om det var dårlig vær, til dørene
åpnet kl 08.45. Det var ikke lov for
realskoleelever å gå til Vinderen
i storefri. Gymnasiastene hadde
mandat til å anmelde de stakkarene
som ble tatt, og måtte melde fra til

vaktmesteren. Da ble det parade og
papirplukking. De fleste av gymnasiastene hastet ned til Vinderen
i langfriminuttet for å kjøpe boller
og kakesmuler på Conten, eller
kjøpe sjokolade hos Ella i fruktbutikken.

Revy og teater
Teatervirksomhet har lange tradi–
sjoner på Ris skole. Lenge før
krigen oppførte RiGySa forestil–
linger til glede for elever, lærere
og foreldre. De fleste kameratkretser fra Heming sognet til Ris, og
teaterinteresserte sto bak den kjente
Hemingrevyen. Den ble spilt hvert

år mellom jul og nyttår, først på
Vinderen og senere i gymsalen på
Ris skole. Senere ble det
laget skolerevyer med sterkt lokale
tekster, skrevet av elevene selv. Arbeidet i teatergruppene var kanskje
det som krevde mest av elevene
den tiden det sto på. Det ble fortært
mange sigaretter og mye svart
kaffe langt utover i kveldstimene.
Lærerne merket at skuespillerne
møtte uforberedt og trette på skolen
under prøvetiden før en premiere.
Selv om det gikk ut over skole–
arbeidet var det verdifull lærdom
og erfaring å ta med seg videre i
livet.

Rektor Stensholt offentliggjør hvem som har bestått og hvem som har strøket til
examen artium.
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Jeg må vel nevne at det var flere
som røkte på skolen. De fleste var
gutter. I frikvarteret strenet de trengende til uværsskuret der røkerne
samlet seg på nedsiden. Da gjaldt
det å få seg en blås før skoleklokken ringte inn. Det gikk i Craven
og Blue Master eller rullings, og
med en halvrøkt stump i lommen
til neste besøk, var ikke lukten av
den friskeste.

Russetid
17. mai – den dagen da all russen
springer ut i all sin prakt. Store forventninger etter 12 års skolegang. I
1963 regnet dagen nesten bort. Ja,
for maken til regnvær skulle man
lete lenge etter. Den gangen startet
dagen med russefrokost på Folkemuseets restaurant, med to foreldre
som vertskap. Ledsaget av store
melkeglass, kaffe, chikkelacke og
et hav av røde luer ble det holdt
taler. Senere bar det til minnehøy–
tidelighet ved skolens minnebauta,
der det ble lagt ned krans.
Regnværet fortsatte i barnetoget
og senere i russetoget. Om aftenen
var det supé på Sjølystrestauranten
og så var russetiden i gang. Senere gikk det slag i slag på Kroa,
Tønsberg-tur og på Danskebåten
til København. Den 22.juni var det
slutt og Risrussen kunne se tilbake
på en hektisk måned, som den mest
opplevelsesrike og minneverdige
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i livet. En lykkelig tid med erfaringer de kunne ta med seg inn i
alderdommen. De kunne le av sine
påfunn og idéer fra den gang de
eide både byen og samfunnet – da
de kunne blåse en lang marsj i
dagliglivets normer.

Mange gode minner
Ris var en hyggelig skole med mye
flott ungdom. Mange pene piker
og kjekke gutter. Det gjaldt å være
sporty og Heming-medlemskap var
nesten obligatorisk. Mange gutter var så heldige å ha Vespa eller
Lambretta scooter. Å sitte bakpå
med begge bena til en side og
holde seg fast i gutten var spennende. Årene på Ris skole har
preget oss, både det skolemessige
og det sosiale. Skolen har gitt oss
gode minner og vennskap som
varer. Semper Exelsior var skolens
motto. Alltid høyere!
Kilder:
Ris skole 1915-1965, redaktør
Inge Lorange Backer.
Ris skoles årbok 1958-59, redaktør
Gerhard Meidell Larsen.
Riis skoles årbok 1962-63, redaktør
Sverre Mælum og Sigmund Rannem.

Minner fra Ris skole på tidlig 1960-tall
Tekst: Lajla Heyerdahl
Foto: Privat

Spenningen og forventningen
til å skifte skole fra Slemdal til
realskolen på Ris var stor. Tiden
på folkeskolen, der vi lekte med
S-er og C-er, hoppet paradis,
lekte med slengtau og byttet
glansbilder, var over.

Fra å være de eldste skulle vi nå

bli de yngste på skolen. Den praktiske ranselen ble lagt i
skapet. I stedet skulle alle de
tunge skolebøkene bæres i en bag.
Selvfølgelig var det mest praktisk
og behagelig med ransel, men,
nei - det gjaldt å gjøre som alle de
andre elevene. På Ris beveget man
seg stille rundt i den store skole–
gården i friminuttene. Ingen løp

rundt og lekte. Nå var det viktig
å oppføre seg voksent. Det var
spennende for oss som kom fra ren
pikeklasse, å få gutter i klassen. Var
det noen kjekke blant dem? Lærerne het nå lektorer og overlærer
var rektor. Sigurd Stensholt var en
mild og stille rektor som smilte til
alle med sin lille sigar, og som la
en eksklusiv lukt etter seg i korridoren. Fra å være vant til regning
gikk vi nå over til matematikk.
Det var vanskelige ligninger og
kvadratrøtter som ikke var lette å
knekke. Jeg tok privatundervisning
hos fru Sartz-Knudsen i Haakon
den godes vei. Hun var utrolig
flink til tross for sin høye alder. Fru
Sartz-Knudsen var 90 år med sterk
leddgikt, som gjorde det vanskelig
for henne å føre blyanten. Men hun
var så flink i matte, og gjorde de
uforståelige regnestykkene forståelige for meg. Mange Ris-elever
gikk hos fru Sartz-Knudsen. Ja,
min mor hadde tatt timer hos henne
i sin skoletid 25 år tidligere!
Jeg gikk i en hyggelig klasse og
kan ikke huske at det var disiplinære problemer. Klasseværelset
var i øverste etasje med fin utsikt
til skolegården og idrettsplassen.
Skolen lå jo så fint til med sol i alle
rom, noe som ikke var så behagelig
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Fint å sitte på gresset i skolegården. Fra venstre: Torril Letting (død), Lajla
Matheson, Lisbeth Sand, Siri Thomassen, Tone Skedsmo (død), Nina Ulnes
og Eva Hansen.

når vårsolen flømmet inn i rommet. Ventilasjon fantes ikke, og om
sommeren sto vinduene på vidt gap
bak hvite gardiner som ble trukket
for. Det ble fort mye lekser og mye
å gjøre.
Jeg husker morsomme sangtimer
med Tor Skauge som lærte oss fine
sanger. I håndarbeidstimene, som
jeg likte godt, fikk vi sy ordentlige
klær på elektriske symaskiner. Jeg
husker jeg sydde en kjole kopiert
etter en som Maria i filmen West
Side Story hadde på seg. Den ble
fin og jeg var veldig stolt. På den
tiden var det inn med Mariusgenser. Jentene strikket sine egne
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gensere i forskjellige farger og
mønstre. Hadde man kjæreste var
det ulykke å strikke til ham, for da
kunne det bli slutt før genseren var
ferdig. Mange piker satt og strikket under pulten i timen, og noen
lærere tillot det.
Tegnetimene var morsomme med
en spennende lærer. Jeg var veldig glad i tegning, og hadde svært
glede av timene som foregikk på
tegnesalen. Gymmen var også gøy.
Under opprop kunne man slippe
gym når man hadde mensen. Da sa
man bare ”vanlig grunn” og kunne
sitte på benken og se på. Noen
benyttet seg av ”vanlig” oftere enn

Vi skålte i fruktchampagne på klassefest. Fra venstre: Bodil Frimann Clausen,
Ragnar Søegaard, Inge Lorange Backer, Svein Dilling, Siri Thomassen og Carl
Johnsen.

hver fjerde uke og ble tatt for det.
I historietimene med Mogens
Christensen i sitt gråblå skoleforkle
var jeg ingen ivrig elev. Jeg husker
han snakket om punerne og Xerxes
tog. Mogens var en åpen historiebok og veldig kunnskapsrik. Men
jeg var umoden den gangen og
skulle gjerne hatt de timene om
igjen i dag, nå som jeg er så opptatt
av historie.
Korridorene på Ris var store og
brede. Klasseværelsene i hovedbygningen hadde vindu ut mot
skolegården og vinduene mot
baksiden vendte ut mot veien. Når
det regnet ringte skoleklokken to

ganger, og det betydde at vi fikk
være inne. Da spaserte vi bortover
i gangen i alle etasjene og ble kjent
med andre klassers områder.
Lørdager var det også undervisning. Noen lørdager var det høy
musikk i skolegården. Det var så
fint å høre Cliff Richard og Pat
Boone som sang ut over eteren.
Vi var ikke bortskjemte med
muligheter til å høre musikk. Top
Twenty på Radio Luxemburg spilte
yndlingsmusikken med sending
søndag natt. Fordi det var skole
dagen etter, tjuvlyttet vi på radio
under dynen for at ikke foreldrene
skulle oppdage det. Vi måtte jo
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Når vi var i byen gikk vi ofte innom en musikkforretning og hørte på plater.

være opplagte til skoledag på
mandag.
Vi som gikk på realskolen fikk ikke
lov til å gå til Vinderen i storefri.
Vi så frem til å gå i gymnaset, da
man kunne ferdes fritt uten å bli
anmeldt av eldre elever. På Conten
var det gammeldags og mørkt. Der
serverte damer i sort alpakkakjole,
hvitt pynteforkle og hvit skjerm
på hodet. Bollene kostet 25 øre
stykket, men man fikk 5 boller for
en krone. Lokalene var brune med
sofaer og bord langs veggen. Det
var ikke mange gjester om for-
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middagen, mest menn som spiste
formiddags og tok seg en rullings
eller pipe etterpå.
Vi som var de yngste elevene ble
kalt for Risengryn. Når det skulle
være fest, ble det satt opp plakat
på oppsalagstavlen. Det var veldig
spennende. Noen medlemmer av
skolens janisjarorkester spilte opp
til dans. Det ble solgt Cola og brus
og belysningen var dempet. Pikene
sto i klynger langs ribbeveggen
og kikket på guttene. Mon tro
om noen ble engasjert? Vi hadde
tupert håret og under det skotske

foldeskjørtet hadde vi underskjørt
som var stivet med sukker og
potetmel. Cardigansett i pastellfarger med perlekjede fra konfirmasjonen var populært. Jeg hadde
blå høyhælte sko med en liten
sløyfe foran. Jeg var veldig stolt
av dem og øvde meg hjemme for
å lære å føre meg pent. Det ble
kanskje en dans, men ikke med
ham som jeg ønsket mest å danse
med. Han så ikke engang i den
retningen jeg sto. Det var mange
søte, sprudlende piker som danset
med de kjekkeste guttene. Heldiggriser. Etter festen var det å ta
trikken hjem og gå alene i mørk–
et fra stasjonen med de fine blå
skoene under armen. Jeg ville ikke
at hælene skulle bli oppskrapt når
jeg gikk ned den mørke stien. Det
var litt skummelt noen ganger, for
flere av lampene var knust. Men
å bli hentet av foreldre var helt
utenkelig.
Vi hadde klassefester. Det var
moro. Da danset vi etter ”Rock
around the clock” og Elvis og
spiste kaker og drakk brus. Vi lekte
flasketuten peker på og var i godt
humør. Det hendte også at noen
slukket lyset, og etter ”Sail along
silvery moon” danset vi kinn mot
kinn og kanskje stjal oss til et kyss.
Det var søtt og uskyldig og vi var
15 år.
Hver jul var det ball. Mor sydde
nydelig kjole og jeg gledet meg.

Jeg vasket håret og satte ruller i,
men var for sent ute til å få det tørt.
Det var før vi fikk hårtørrer. Eneste
utvei var å tenne på peisen og sette
meg inntil for å bli tørr. Det tok
lang tid og jeg ble veldig varm.
Resultatet var at jeg kom til ballet
med pent hår, men med et ildrødt
ansikt som holdt den røde fargen
langt ut over kvelden.
Etter påskeferien var det om å
gjøre å være brun. Mange tydde til
kastanjevann og brunkrem hvis de
ikke hadde sittet hjemme med sølvpapirskjerm i solsteken. Høyfjellsol
fantes i de fleste hjem. Men de virkelig brune var de som hadde vært
på Eidsbugarden og gått på topper
i Jotunheimen. Med lyseblå genser
og pandamønster rundt øynene
gjorde man garantert suksess første
skoledag etter påskeferien.
På Ris skole var det et sporty miljø.
Lærer Ørmen arrangerte hver høst
orienteringsdag. To og to startet
vi et sted ved Frognerseteren med
innkomst på Ullevålseter. Det var
så mye blåbær ett år at vi glemte
oss helt bort, i tillegg til at vi ikke
var så gode med kompasset. Da
vi kom i mål var løpet over og
flaggene tatt ned. Det var også
skøyteløp på skolens idrettsbane,
der Lasse Efskind startet sin karriere. Ingen andre hadde mulighet til
å slå skøyteløperen som la armen
på ryggen i svingen. Slalåmrenn
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Detalj fra rektorkjeden, se side 3.

i Tryvannskleiva var det hvert år.
Det var mange som var gode på
ski, og det var stor konkurranse
blant både jenter og gutter. Mye
fritid ble brukt i Rødkleiva om
vinteren. Her var det mye moro og
fint å møte venner. Men heiskortet
skulle vare så lenge som mulig.
Derfor måtte vi adskillelige ganger
tråkke opp til toppen før vi suste
ned igjen. Vi hadde kreppstrekk–
bukser, og det var viktig å ha god
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press. Å legge buksen
under lakenet i sengen
om natten var en praktisk måte å friske opp
pressen på. Heming har
vel mye av æren for at
det var så stor interesse
for idrett på Ris.
Det var ikke mye
trafikk på veien som
gikk bak skolen over til
Gaustad stasjon, og
videre ut i Slemdalsveien, der det lå et
stort trehus med en kolonialforretning i første
etasje. Her var det også
mulig å snike seg bort
for å kjøpe en halv loff
hvis matpakken var
glemt igjen hjemme.
Ved stasjonen ligger
fremdeles det som en
gang var politistasjon.
Her holdt også gynekolog Langballe til bak sine nedrullede gardiner.
Min tid på Ris skole varte kun i
tre år, fordi jeg valgte andre veier.
Men jeg har så klare minner fra
skoletiden, som har kommet så
nær i forbindelse med disse mimreartiklene jeg har skrevet om
Ris skole. Det var tre gode og
hyggelige år, som i ettertid virker
som så mye lenger. Jeg var stolt av
skolen min.

Lars Trygve (Lasse) Heyerdahl-Larsen
1912 - 1944
Tekst: Elsebeth HeyerdahlLarsen
Foto: Privat

Lars Trygve Heyerdahl-Larsen,
kalt Lasse ble født 12. september
1912. Lasse var eldste sønn av
Kirsten, født Rolfsen, og Trygve
Heyerdahl-Larsen. Lasse hadde
fem søsken: Hedevig f. 1910, Else
f. 1914, Nordahl (Nonne) f. 1916,
Christian f. 1919 og Jan f. 1924.

De

første barneårene bodde de i
Rosenborgbakken 5, så flyttet familien til en hyggelig villa i Charlotte

Andersens vei 8 på Vinderen. Etter
artium på Ris skole, startet han på
Krigsskolen og tok eksamen
ved øverste avdeling i 1934,
som beste mann av sitt kull,
med særdeles i hovedkarakter.
I 1938 avla han eksamen ved
den Militære Høyskole med
samme utmerkede resultat. I
mellomtiden gikk han gjennom
Hærens flyskole og ble offiser
i flyvåpenet. Samme år giftet
han seg med Else, født Holst, og
året etter ble Elsebeth født, som
skriver dette om sin far. Mor og

jeg måtte flykte til Sverige vinteren
1942 og i juni 1943 ble Kari født. Jeg
har hentet mye fra en artikkel om far
som stod i Morgenbladet 22. sept.
1945, undertegnet «Venner».
I 1940 gjorde Lasse tjeneste i
Generalstaben. På grunn av forholdene kunne han 9. april ikke
komme i kontakt med sin avdeling.
Han tok seg derfor på ski gjennom
Nordmarka og meldte seg ved de
kjempende avdelinger. Han deltok
i kampene fra Klekken over Brandbu til Gausdal som kompanisjef.
Ved Segelfos bro møtte kompaniet
overlegen motstand fra de tyske
troppene, og norske styrker måtte
overgi seg.
Da felttoget i Norge var slutt kunne
ikke Lasse sitte rolig og se
på utviklingen under okkupasjonen, uten å fortsette
kampen for landets frigjøring.
Det falt naturlig at han ble
en av pionerene i det illegale
arbeidet.
I den første vanskelige og
uklare tiden fra høsten 1940
og utover trengtes nettopp
klarsynte menn som Lasse.
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Far og meg (4 år) i Stockholm, høsten 1943.

Det illegale arbeidet var for nordmenn noe helt nytt og uvant. Lasse
viste seg særlig godt skikket til
denne virksomheten. Med sin klare
intelligens, ro og store personlighet
skapte han ubetinget tillit hos alle
han kom i kontakt med. Nettopp
dette gjorde at det arbeidet han
drev med bar så rike frukter. Som
medlem av Sentralledelsen arbeidet han utrettelig dag og natt med
oppbyggingen av Milorg. Som alle
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pionerer i det illegale arbeidet, kom
han etter noen tid i søkelyset, og i
slutten av desember 1941 ble han
beordret å reise til Sverige.
Med sin inngående kjennskap til
Milorg overtok han med en gang
ledelsen av organisasjonens kontor i Stockholm, Mi IV. Også her
var det et pionerarbeid som skulle
utføres, hvor hans personlige egenskaper atter gjorde seg gjeldene.

Til tross for de store vanskeligheter
man den gang hadde å kjempe
med, lyktes det ham å skape en
tillit til kontorets arbeid som var
uvurderlig. Mi IV holdt kontakten
mellom London og Milorg i Norge.
Med sin aktive innstilling mente
han at han først kunne gjøre full
nytte for seg som flyver. Gang
på gang søkte han seg over i de
væpnede styrker for å være med i
forreste linje. Til slutt gav man etter for hans krav, og i februar 1944
dro han til England. Han deltok
som flyver i Det kongelige norske
flyvåpen i England, stasjonert ved
Harwarden flyplass i nærheten av
Chester. Den 20 juni 1944 falt han
ved Ternhill i England. Da var jeg
fem år gammel.

Lasse Heyerdahl-Larsen i Stockholm.
Han ble nødt til å forlate Norge julen
1941.

I hvert nummer av vårt medlemsblad tar vi
for oss et nytt navn fra Risbautaen. Har du
kjennskap til en eller flere av dem som ga sitt
liv under okkupasjonen av Norge, og som
står på bautaen, vennligst
kontakt redaktøren.
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Turid Knutzen ble utvist fra Ris skole i 1942
Tekst og
Reistad

foto:

Gunhild Ramm

Turid Knutzen(Oppegård) fikk
en litt spesiell karriere på Ris
skole – eller «gymnas» som det het
i hennes tid. Hun ble utvist. Her
kommer historien:

Turid Knutzen som har bodd på
toppen av Hansenbakken (Båntjernveien) i hele sitt over 90 år lange
liv, gikk på folkeskole på Slemdal
og begynte på middelskolen på Ris
i 1936. Høsten 1940 tok hun fatt på
gymnaset. Men i mellomtiden hadde
tyskerne tatt skolen. Alle elever og
lærere ble derfor overført til Ullern
skole. Plassproblemene ble løst ved
at Ullern- og Riselevene gikk annen
hver uke morgen eller kveld.
Så var det en dag i 1942 da klassen
forberedte seg til artium. Hun og
en flokk venninner møttes glade på
Smestad stasjon. De skulle ta banen
sammen. Da de møttes hadde de nok
i øyekroken sett at det sto en stram
hirdmann på stasjonen. Lysten til å
provosere ble vakt og ungdommene
hilste hverandre glade med sitt
skoleengelsk: «Hello, how do you
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do? Hello, hello! How do you do?»
Hirdmannen ble stram i maska og
klaget til skolen: Fem elever hadde
provosert ham bevisst på Smestad
stasjon. Rektor på Ullern var ikke
uten sympati med okkupantene, og
var enig i at her burde man reagere
strengt. Senere på dagen trådte
både hirdmann og rektor truende
inn i klassen.
Noen av de syndige var notert:
Anne Lise Thaulow, Otilie Maartmann, Turid Oppegård samt en
siste.
- Hva het hun? ville rektor vite.
Alle var tause.
-Dere må gi oss navnet, krevde
rektor.
Stillhet!
Nå grep læreren, lektor SchjødtLarsen inn: - Dere kan da ikke
tvinge elevene til å angi sine
kamerater!
Reaksjonen kom øyeblikkelig: Nå
ble også Schjødt-Larsen hevet ut av
klasserommet: - Ut!
De unge syndere ble deretter
innkalt til forhør på Victoria Terrasse og endelig utvist av skolen.

Turid Knutzen hadde sin skolegang på Ris skole under okkupasjonen.

Begynte på Treider
- Var forhøret skummelt?
- Egentlig ikke. Far var med og
nærmest lo av det hele.
Men det ble ikke mer skole for
Turid Oppegård i det halvåret. Hun
gikk videre på Treider handelsskole
og fikk seg senere jobb hos fotograf Normann.
Senere ble det mann og barn.
Turid Oppegård ble til Turid
Knutzen. Familien flyttet inn i
det som opprinnelig hadde vært

stall og hønsehus til villaen øverst
i Hansenbakken. Bygningen ble
grundig bygget om, og Turid
fortsatte å bo på bakketoppen med
verdens fineste utsikt over byen,
fjorden, Askeråser, hoppbakker i
Holmenkollåsen og mye mer.
I tillegg til familie, engasjerte hun
seg i 25 år som vertinne for Grete
Roede. Hun var også aktiv i
Sanitetsforeningen og hun ledet
Den Gyldne Spaserstokk i mange
år.
En aktiv og positiv dame med
andre ord! Nå har hun rundet de
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90, og bor stadig hjemme. Hun
får jevnlig besøk av hjelpere, men
klarer seg bra.

Ris en snobbeskole?
- Hvorfor navnet Hansenbakken,
som noen ennå bruker? (Båntjernveien er det offisielle navnet, det
mener også Posten.)

- Det kommer av at det var
byggmester Hansen som bygget
huset vårt for mine foreldre, Knut
og Dagny Oppegård. De ble gift i
1921.
- Var Ris en snobbeskole?
- Noen vil kanskje si det. Den
rekrutterte elever fra litt ulike sosiale lag, sier Turid Knutzen, som
minnes lektorer som Einar Mehlum
og Schjødt-Larsen med glede.

Slik ser forsiden
på jubileums–
boken ut!
Ønsker du å kjøpe
et eksemplar kan
du henvende deg
til Ris skoles
kontor:

RIS
S KO L E
1915-2015
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Telefon:
23 46 87 20
Boken ventes
ferdig medio juni
2015.

