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“Høyt oppe i parken der himmelen er blå, der 
sitter tante Randi med store og små ...
Rollparken på Torshov ca 1955-56”

   Wenche Örbeck Kristiansen

“Mine barn var parkert på Sandkassehaugen. 
Og jeg husker godt vintermorgenene da jeg 
nøye studerte termometeret. Viste det mer 
enn 10 kuldegrader måtte barna nemlig være 
hjemme”. 

  Erica Blakstad

“Gikk i park i Konows gate, husker vi “heiet” 
på togene i Lodalen- Spiste mat fra blikkmat-
boks med svett gulost og geitost som smakte 
fortreffelig krydret med sand”

Heidi K. Søgård Opheim

“Mange gode minner. Blant annet at vi “rømte” 
da det ble så mye snø at vi klarte å klatre 
over gjerdet. Vi kom nok ikke så langt...”

   Kristin M. Vernan
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Denne boken er blitt til i samarbeid mellom Byantikvaren i Oslo og Omsorgsbygg Oslo KF. Arbeidet med 
barneparkene ble igangsatt i 2014, da Byantikvaren og Omsorgsbygg gikk sammen om en kartlegging 
av hvilke parker som fortsatt fantes. En del parker sto tomme og det var spørsmål om disse skulle rives, 
men først måtte vi få en oversikt. Vi ante ikke da at prosjektet skulle vokse seg så stort. Byantikvaren så 
for seg å føre et lite antall parker på Gul liste og la det bli med det, men i stedet oppdaget vi en nesten 
glemt del av Oslos historie som virkelig fortjente å løftes fram i lyset. Det viste seg at barnepark-
historien ikke bare dreide seg om hus, arkitektur og bymiljøer, den rommet også svært spennende 
kvinnehistorie. Barneparkene var driftet av kvinner - for kvinner, og ga kvinner mulighet til å skape sin 
egen arbeidsplass. Parktantene ga dessuten hjemmeværende kvinner, husmødrene, mulighet til noen 
timer fri på formiddagen. De var ikke lenger låst til huset, men kunne gjøre ærend, eller rett og slett få 
slappet litt av. Når Byantikvaren med ett hadde muligheten til å fortelle denne historien, måtte vi gripe 
den. Kvinnenes historie, barnas historie, byens historie - barneparkene rommer så mye.  Parkene var 
dessuten ikke bare et Oslo-fenomen, de fantes over hele landet, og var unike for Norge. At norske barn 
lekte ute hele året i all slags vær ble sett på som så kuriøst at utenlandske medier kom til Oslo for å 
lage reportasjer. 

Barneparkene startet uten hus, kun en benk og kanskje en sandkasse. Etter hvert førte parktantenes 
kamp for bedre arbeidsforhold fram, og fra 1950 ble Oslo kommunes første typehus for parktanter 
satt opp en rekke steder i byen. Samtidig begynte man å gjerde inn parkene. Innledningsvis var 
barneparkene enkle hus med tre vegger. Etterhvert økte standarden og flere nye typer kom  til. På 
1980- og 90-tallet ble det oppført en del parkhus med spennende arkitektur, bl.a. som små paviljonger, 
med god standard. Flere  er fortsatt i bruk, som barnehager eller til annet formål. Oslo kommunes 
byggevirksomhet i barneparkene viser en utvikling av forståelse for barneparkenes viktige rolle. 
Parkhusene som fremdeles står rundt omkring i Oslo forteller barneparkenes historie, og er en viktig 
del av byhistorien, selv om parkene ikke holder åpent lenger.  Siden 2004 har det vært Omsorgsbygg 
som har forvaltet disse byggene.

Under arbeidet med barneparkene har Byantikvaren møtt en voldsom entusiasme. Det føles som om 
alle har gått i park. Svært mange har delt sine barndomsminner og historier med oss, det setter vi 
stor pris på. Det har vært viktig for oss å få samlet dette materialet for ettertiden. Byantikvaren og 
Omsorgsbygg har hatt et meget godt samarbeid om barneparkene. Sammen har vi sørget for at en 
spennende byhistorie nå er samlet mellom to permer og samtidig har et utvalg barneparker fått et vern 
for ettertiden. Vi vil gjerne få takke våre gode samarbeidspartnere Oslo Museum, Oslo Byarkiv, OBOS, 
historielag, velforeninger og borettslag som har bidratt med fotografier og opplysninger, og takk til alle 
enkeltpersoner som også har hjulpet oss. Den største takken går likevel til antikvar Tove Solbakken hos 
Byantikvaren som har utført et stort karteleggingsarbeid og dessuten både  har laget og ført i pennen 
denne enestående fortellingen om kvinner og barns liv i Oslo. 

Forord

Janne Wilberg
Byantikvar 

Lars Henrik Bøhler
Adm.dir. Omsorgsbygg 
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Fra bakgården til byparken
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I tiden rundt 1.verdenskrig var Oslo, som mange 
andre storbyer, preget av dårlige boforhold for 
en stadig økende befolkningsmasse. Mange bodde 
i små leiligheter i kondemnable gårder i indre 
by, der husene var fuktige og soppbefengte, og 
bakgårdene mørke og trange. Samtidig var sam-
funnet preget av en gryende bevissthet rundt en av 
modernitetens grunnpilarer – sunnhet og helse for 
alle! «Barnas sundhet er nasjonens styrke» het det, 
men disse ideene var ikke forenlig med forholdene 
altfor mange mennesker levde under. Hvordan 
kunne man gi bybarna en sunn og helsebringende 
oppvekst? Da nye, kommunale boligprosjekter 
ble planlagt i mellomkrigstiden, tok man denne 
problemstillingen på alvor. Store kvartaler som 
Torshov, Lindern og Rosenhoff ble bygget, og 
leilighetene holdt god standard, med W.C., innlagt 
vann og hygieniske kjøkken. Gårdsrommene var 
ikke lenger små og innestengte, men store, åpne 
gårdsplasser som fylte hele kvartal, med plener, 
trær og beplantning. Tidens overordnede byplaner 
inneholdt også store parkanlegg i de nye bolig-
områdene. Samtidig ble eksisterende byparker 
rustet opp, og tilrettelagt for lek og rekreasjon. 
Dette var viktig, for til tross for mange nye og 
gode boliger, måtte flertallet av barna i indre by 
fremdeles ta til takke med gaten og bakgården som 
lekeplass. Byparkene ble deres fristed. De åpne og 
vakkert beplantede områdene var tilgjengelige for 
alle og her var det plass til lek og utfoldelse. Ingen 
rotter, utedoer eller søppelspann.

I Sverige var man tidlig ute med å ta i bruk by-
parkene også til organisert parklek. Allerede i 
1916 startet slike forsøk opp i Stockholm og 
Göteborg, og tanken spredte seg videre til 
Tyskland og Nederland. Byparkene med sine trær, 
plener, busker, blomster og dammer ble sett på 
som en nøkkel til barns velferd. Rundt om i Stock-
holms parker kunne man derfor som et dagligdags 
syn møte kvinner med en liten flokk smårollinger 
rundt seg: parktanten. Hun ble deres faste, daglige 
holdepunkt og hos henne fikk barna være ut og leke 
i helsebringende omgivelser, 3-4 timer hver dag.

I 1918 ble det arrangert såkalte «lekeuker» 
flere steder i Norge. Gammeldags oppdragelse 
hadde hatt fokus på boklig lærdom. Barna ble 
oppdratt til å legge bånd på seg og opptre 
behersket. I det moderne, sunne samfunnet skulle 
smårollingene derimot få slippe seg løs i fri og 
uavhengig lek. Når man samtidig så hvordan 

byparkene ble brukt i våre naboland var det ikke 
unaturlig at spørsmålet ble stilt: Hvorfor har vi 
ikke parktanter i Kristiania? Året var 1917, og i 
en artikkel i Ørebladet ble det henstilt til byens 
Parkutvalg, ved formann Fernanda Nissen, å ta seg 
av saken. Det var av den høyeste viktighet at barna 
kom seg vekk fra «de støvete og kvalme gater»: 
«Jeg er sikker på at der er unge damer i byen som 
med glede vil vise samfundsinteresse ved – unden 
noen godtgjørelse – at fungere som parktanter 
for de små, lede deres leg og skaffe dem noen 
lykke- og helsebringende timer daglig» Og videre: 
«Nøl ikke med at skaffe de små som er tvungne 
til at være i byen i sommer, nogle timer daglig 
forfriskende friluftsliv». «Parktanter vil nok melde 
sig og aviserne tager sikkert imot bidrag hvis noen 
beder derom». 

En bakgård i Oslo. Bildet er tatt i 1930. 
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Byparkene ble et fristed for barna, med god plass til lek. Fotografiet øverst er fra St.Hanshaugen, 
ca.1915, og står i skarp kontrast til bildet nederst, som er tatt samme år. Barna på forrige kapittel-
oppslaget er fotografert av Nanna Broch, ca.1930. Nanna Broch var ansatt av Oslo kommune som 
boliginspektrise, og dro rundt i indre by og dokumenterte folks boforhold, samtidig som hun 
forsøkte å veilede og hjelpe. 
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Øverst: Lekende barn på Amaldus 
Nielsens plass, Vestkanttorget, i 1922. 
Over: Barn på karusell i Frogner-
parken 1929. 
Venstre: En oase i Kampens park, 
1920. Byens parkvesen la ned mye 
innsats i beplantning og vedlikehold 
av parkene og sørget for benker, 
plaskedammer og paviljonger til glede 
for de besøkende. 
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Ørebladet var ikke dårligere enn at de fulgte opp 
artikkelen med å starte en innsamling til inntekt 
for parktantevirksomheten, og noen bidrag kom 
inn. Bygarteren meldte at han var interessert, og 
Fernanda Nissen innkalte til et møte for å få saken 
drøftet. Der stanset imidlertid initiativet. Det 
var vanskelige økonomiske forhold i Kristiania 
kommune, man måtte prioritere stramt, og 
ressursene ble i stedet satt inn for å få sendt barn 
fra indre by ut på landet.

Året etter ble parktantesaken aktuell på ny. 
Husmorforeningen engasjerte seg i spørsmålet, og 
i foreningens tidskrift «Hjemmenes vel» sto i 1918 
følgende: «Ordnet, ren sport og et sundt fornøyelig 
utendørs liv er absolutt nødvendig for å utvikle 
barna fysisk og moralsk. Det er vår borgerlige plikt 
å legge forholdene til rette for dette». 1921 ble 
parklek for første gang nevnt også som avlastning 
for mor, og som et tiltak som kunne sysselsette 
mange kvinner: «Hvis et par freidige unge damer 
allierte sig og  averterte at «Barn mellom 2 1/2 
år og 7 år mottas og passes i Frognerparken alle 
hverdage fra 11 til 1/2 3 - 35 øre for hvert barn pr. 
gang. Barna må hentes og bringes». Så skulle de få 
se søkning! Massevis av mødre fra Frognerkanten 
ville strømme til med smårollingene sine».  I et 
senere innlegg i «Hjemmenes vel» så signaturen fru 
MI for seg hvor kjærkomment et slikt tiltak ville 
være: «Det kunne være godt for mor å ha en ledig 
stund om formiddagen av og til. Hun kan ha meget 
at bestille, ærend hun skal utrette. (…) En park-
tante kunne passe 20 barn og 20 mødre kunne nyte 
en stille og nyttig time hjemme». 

På denne tiden var det ingen selvfølge at kvinner 
hadde arbeid og tjente sine egne penger. Fru MI 
redegjorde likevel for mulighetene: «Hvis to unge 
piker kunne ta 10 barn hver à 35 øre, ville de tjene 
3,5 kr på 3 formiddagstimer. Det er omtrent 100 
kr måneden. Tok de 40 øre, noe som heller ikke 
ville være urimelig, blir det 120 kr. Og kunne de 
klare 15 barn hver med 35 øre og med 40 øre ca. 

150 og 180 pr. måned. Det er slett ikke noen dårlig 
fortjeneste for en liten stund hver formiddag. Og 
de 3 timene kunne gjøres til bare moro, for barn 
er nu engang taknemlige å beskjeftige seg med og 
særlig i en stor deilig park med gress, sandhauge 
og meget annet». Videre kom hun med forslag til 
hvordan parktantevirksomheten kunne organi-
seres: «Så kommer mor med sine små (i reale 
lekedrakter som tåler en støyt – ingen promenade-
dukker tak!) kl.11 og avleverer dem til parkfrøken. 
Ungene måtte ha litt formiddagsmat med som 
smaker herlig ute i solen sammen med kameratene. 
Kl.1/2 3 kommer mor igjen og henter dem hjem». 
Innlegget sluttet med følgende konstatering og 
appell: «Nå i vårens tider blir snart formiddags-
timene varme og solfylte, og mor får sig en bytur 
eller en velfortjent rolig stund i tryg forvisning om 
at barna er i gode hender hos den snilde park-
frøken. Og det må være kjekke, greie, snilde unge 
piker med humør og hjerte som påtar sig dette 
arbeidet, men det har vi nok av, særlig når de kom-
mer sammen med barn.(…) Altså ønsker vi en eller 
2 parkfrøkner i hver eneste park til sommeren. Er 
det noen av parkfrøknene selv som er så heldig 
å eie en gammel koselig hage, kunne hun jo holde 
dette lille formiddagspensjonat der. Bare averter 
og forsøk, så skal De se. Vi iler til. For mødre som i 
fortvilelse griper til det onde som heter «trille-
piker», ville det simpelten være en stor besparelse, 
for disse vesener tar sjelden mindre enn kroner 2 
for en trilletur med smårollingene. Da betaler vi 
jamen heller 35-40 øre til parkfrøkner». 

Fru MI hadde tydelig barn selv. Hun hadde kjent 
problemet med både å skulle være mor og 
husmor på kroppen, og hun var ikke alene. 
Husmorforbundet, ga henne sin støtte og fru MIs 
innlegg skulle komme til å danne grunnlaget for 
barneparkdriften slik den har artet seg i alle tiår 
siden. I 1923 åpnet den aller første barneparken i 
landet, ved en benk og en sandkasse i Frogner-
parken.

Faksimile: Aftenposten 18.2.1924



14



15

Norges første parktante Vera Hansen, med smårollingene sine i Frognerparken i 1924. Vera Agda Hildegard Hansen 
var født i 1893 og arbeidet med barn hele livet. Hun ble betegnet som “myk, men myndig”, en vakker kvinne av 
god familie, som vraket utdanning og ekteskap for å kunne jobbe med andres barn. Om Vera Hansen ble det også 
sagt at hun virket som en magnet på barna og at alle barna i parken var “hennes”. Hun var særlig opptatt av barns 
lek og hvor viktig leken er for barns utvikling. Hun ønsket ikke å teoretisere leken eller begrunne den metodisk ut 
fra bestemte pedagogiske mål. Tvert i mot oppmuntret hun til vilter og uregjerlig lek, på barnas premisser. Leken 
skulle være fri. 
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Byparkene og kommunen2
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I mellomkrigstiden ble barneparkene snart en 
naturlig del av de ulike byparkenes liv. Det kommer 
tydelig fram i Parkvesenet i Oslos første samlede 
beretning, 1810-1948. Parkvesenet hadde ansvar 
for å utforme parkenes struktur og funksjoner, i 
tillegg til opprustning og beplantning. Byparkene 
skulle inneholde definerte områder for de ulike 
gruppene som benyttet seg av dem. Lekeplasser 
sto høyt på prioriteringslisten. Barna ble sett på 
som viktige, helt i tråd med den nye tids tankegang. 
På et budsjettmøte i Parkvesenet i 1917/18 ble det 
uttalt: «Forresten haaber jeg at Kristiania kommune 
ikke nogensinde blir saa fattig at den ikke skulde 
kunne skaffe plads paa et ordinært budsjett for en 
lekeplads». Det var flere grunner til at man gikk så 
sterkt inn for å beskjeftige barn og unge. Mulighet 
for lek og fysisk aktivitet var selvsagt, men det var 
også vesentlig å holde de lavere aldersgruppene 
sysselsatt. Over hele byen slet man med hærverk 
i parkene; nyplantede trær ble rykket opp, blom-
ster tråkket ned, grener knekket og hekker ram-
ponert. Magistratet, Parkutvalget og Parkvesenet 
var fortvilet og ble enige om at et systematisk 
arbeid for etablering av lekeplasser var veien å 
gå. Det ble opprettet et fond på 250 000 kr til 
opparbeidelse av lekeplasser over hele byen, både 
friområder og plasser med faste lekeapparater. 
Eksempelvis ble det i en av byens parker tatt 1500 
kvm av parkens areal på 4000 kvm til lekeplass 
med lekeapparater,  sandkasse, drikkefontene og 
stort vassebasseng.

I mange byparker ble parktanteplassen definert i 
forbindelse med at lekeplassen kom i stand. Den 
lå som regel i tilknytning til denne, som f.eks. i 
Botanisk hage. Der gjorde barna «megen skade på 
plantene» og professor i botanikk Jens Holmboe 
tok derfor initiativ til opprettelse av en kombinert 
parktante- og småbarnplass. Han fikk Formanns-
skapets og kollegiets tilslutning, og parktanten 
kunne starte opp på hjørnet Tøyengata/Jens 
Bjelkes gate i 1930. Allerede i 1925 skev 
Dagbladet om viktigheten av en lekeplass nettopp 
her: “Nylig var to barn som lekte paa gaten blitt 
overkjørt” (Dagbladet 18.6.1925). 

Da området senere ble omregulert og Hagegata 
ført ned til Motzfeldts gate, ble det trekantede 
grøntarealet utskilt fra Botanisk hage, som en egen 
liten parkflekk. Barneparken ble værende. Her var 
det parkdrift til et stykke opp på 1970-tallet, i 
flere tiår ledet av søstrene Vivi og Jenny.

Når lekeplassene skulle planlegges, var det en 
utfordring å tilpasse dem til barn i ulike aldere. 
Ofte kom de litt større barna i store gjenger og 
fortrengte de minste, selv om lekeplassen var 
utformet spesielt for disse. Parkutvalget ble derfor 
etterhvert nøye på hvilke lekeapparater som ble 
satt opp, de skulle appellere kun til de yngste 
barna, slik at større barn fant dem kjedelige og 
trakk andre steder avsted. Parktanten var også til 
hjelp. Når hun oppholdt seg på lekeplassen med 
sin lille flokk samlet og under oppsyn, var det nok 
lettere for de små å få leke i fred. I Parkvesenet 
beretning fra 1948 er de ulike byparkenes grundig 
redegjort for, og det er herfra beskrivelsene og 
sitatene på de neste sidene er hentet. Takket være 
Parkvesenet vet vi en del om forholdene for byens 
første parktanter, selv om de hverken hadde hus 
eller inngjerding. “Plass for parktante” betydde 
kun at et spesifikt område av parken var avsatt for 
henne. Parktanten hadde sitt faste areal, men uten 
noen av fasilitetene som kom senere.
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Torshovparken
I 1922 ble barnelekeplassen i det nordvestre 
hjørnet av Torshovparken påbegynt. Det var to 
avdelinger, en større, elipseformet plass for 
frilek for barn i alle aldre, og en mindre, høyere-
liggende plass for de aller minste, omtrent der 
dagens barneparkhus fremdeles står. Nivå-
forskjellene ble overvunnet med en mur med 
tilsluttende vassebasseng. I en nisje i muren ble 
det plassert en skulptur av en liten gutt, utført 
av billedhuggeren Sigrid Welhaven Krag. Byens 
første barneurinaler ble oppført i Torshovparken i 
1933/34. Ettersom lekeplassen lå i hjertet av den 
nye kommunale bebyggelsen på Torshov, ble den 
straks meget populær. Videre utbygging på Søndre 
Åsen og på østsiden av parkanlegget gjorde det 
etterhvert nødvendig å forandre generalplan-
anlegget slik at det også ble lekeplass på nord-
østre hjørne mot Johan Svendsens gate.

Bjølsenparken
I Bjølsenparken ble en lekeplass for Bjølsen skole 
opprettet på hjørnet Grimstadgata/Kongsvinger-
gata, mens de mindre barna fikk sin lekeplass 
nord for og i fortsettelsen av Kongsvingergata. 
Det ble til og med satt opp en hvilebu, flyttet opp 
fra Brannvakta. På 1930-tallet ble det foreslått å 
utvide barnelekeplassen og trekke den lengst mulig 
inn i parken: «Barnetallet er som nevnt øket sterk 
og spørsmålet om uværstak og toalett for barn er 
derfor i høy grad blitt aktuelt».

Ila park og Vøyenvollen
 I 1939 ble det bestemt at et område på 40 mål 
beliggende mellom nedre del av Kingos gate, Søren 
Jaabæks gate, Niels Tollers gate, Stockfleths gate 
og Griffenfeldts gate skulle utlegges og opp-
arbeides til bypark. Her skulle det være stor barne-
plass med tidsmessig utstyr, oppdelt i avdelinger 
for både større og mindre barn. Det var også 
planlagt et lite hus med rom for parktante, uværs-
tak, varme- og lekestue, samt barneurinaler. Det 
tok imidlertid noen år før parken sto ferdig. Huset 
til parktanten lot vente ennå lenger på seg. Såvidt 
vi kjenner til kom ikke det første skikkelige park-
tantehuset i Iladalen før på 1970-tallet.

Frognerparken
Ingen byparker hadde flere parktanter enn 
Frognerparken. Ved hovedinngangen sto et hen-
satt vinkelbygg, en etterlevning fra jubileums-
utstillingen i 1914. Her ble det innredet et 
midlertidig toalett, men ordningen ble ikke ansett 
som tilfredsstillende: «Det store antall parktanter 
med sine mange barn var også vanskelig stillet. For 
midlertidig, og i noen grad å råde bot på dette, ble 
det i beplantningene ved parktanteplassene satt 
opp små i tre utførte hus. Parktantene førte selv 
tilsyn og hadde å si fra hvis bøttene ikke tømtes 
ofte nok». Året var 1923.

Sofienbergparken
Hele Sofienbergparken var kirkegård til 1920, da 
vestre del ble avviklet. I 1931 ble øvrige deler av 
kirkegården nedlagt, men det var ikke før i 1972 at 
hele anlegget ble utlagt til park. Det store grønt-
arealet var likevel mye brukt til rekreasjon i 
mellomtiden, og på vestsiden av grøntanlegget, 
opp mot kirken, ble det i 1935/36 opparbeidet en 
mindre barnelekeplass, med parktanteplass.

Skarpsno grøntanlegg
I 1938 meldte Parkvesenet følgende: «På grunn av 
at barneantallet på småbarnplassen efter hvert er 
øket så meget at plassen er blitt for liten er den før 
nevnte rektangulære gressplen mellom Drammens-
veien og renseanlegget utlagt som lekeplass, men 
da det derved oppstod fare for at smårollingene 
– uten at parktanten oppdaget det – kunne komme 
ut på den av biler sterkt beferdede Drammensvei, 
ble det samtidig i hensikt å hindre «rømning» satt 
opp et enkelt og lavt stengsel på dette sted og som 
parktantene pliktet å holde lukket når de hadde 
småbarn på plassen.»

Sophus Bugges plass
Planen for Sophus Bugges plass satt langt inne. 
Den ble vedtatt allerede i 1926, med idrettsplass, 
fire tennisbaner, tribuner, løvgang, garderobehus, 
gjerde, veier og nytt vann- og kloakkanlegg. 
Arbeidene kom imidlertid ikke i gang før i 1933, og 
da var planen blitt omarbeidet  hele fire ganger i 
mellomtiden. Så stanset det hele opp igjen grunnet 
kostnadene. Man måtte sløyfte lekeplassen i 
anleggets midte til fordel for flere tennisbaner. Det 
skulle jo likevel komme en ny, kommunal lekeplass i 
den nærliggende Stensparken. Mot slutten av 30-
tallet ble planen igjen omarbeidet, i to omganger.  
Syv tennisbaner ble det til slutt, og lekeplass, for 
de minste barna. Den var plassert i det sydvestre 
hjørnet og hadde uværsskur. 
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Kartet på forrige side viser planen over Torshovparken. De sorte prikkene markerer trær. På den ovale 
plassen øvest i parken til venstre, er bildet øverst på denne siden tatt. Gutten som vasser i bassenget 
står vendt mot skulpturen til Sigrid Welhaven Krag. Kunsten fikk sin naturlige plass i bybildet.
Bildet nederst er tatt ved plaskedammen i Kampens park. Her var det plass for både lek og rekreasjon. 
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Stensparken 1939: Barna morer seg med både dumphuske og karusell. I dag er lekeapparatene 
og barneurinalene fjernet, men bassenget og den fine funkispaviljongen står der fremdeles. 
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Vålerengaparken
Generalplanen fra 1919 over lekeplasser og deres 
fordeling utover i boligstrøkene, ga på Vålerenga 
plass til lekeplass på sydsiden av skolen, mellom 
denne og jernbanen. Det tok tid før arbeidene kom 
i gang, men i 1933 ble plassen tatt i bruk, med 
lekeapparater og vassebasseng. Den ble betegnet 
som «En av de vakreste lekeplasser i byen».

Uranienborgparken
Den første planen om lekeplass i Uranienborg-
parken foreslo at denne ble lagt på kirkens 
sydside. Lekeplassen ble opparbeidet 1921-23 og 
var delt i to deler - en mindre plass på haugen mot 
Skovveien for de yngste barna, og en større nede 
på flaten, for barn i skolepliktig alder. Det ble satt 
opp en rekke tekniske lekeapparater, men ingen av 
plassene fikk uværstak eller urinaler. Et vasse-
basseng ble derimot planlagt, men da Uranienborg 
skole fikk ny gymnastikksal i 1928 måtte deler av 
parken innlemmes i skolens område. Om leke-
plassen nord for kirken ble det i 1940-årene 
skrevet at den var mer og mer gått over til å bli 
benyttet som parktanteplass. Det ble anlagt en 
underjordisk vannbeholder i to etasjer, den øverste 
tjenestegjorde som vassebasseng, og samtidig ble 
parktanteplassen utvidet og omformet, så bass-
enget kunne inngå som en del av denne. 

Schous plass
 I 1915 ble det vedtatt å bygge en liten lekeplass 
for småbarn i parken foran biblioteket. Trafikken til 
barnehagen som holdt til i bibliotekets 2.etasje var 
nemlig stor. Parktanten fikk også sitt område i den 
lille parken. 

Stensparken
I Stensparken ble lekeplassen planlagt på platået 
som binder Blåsen og Korpehaugen sammen. 
Imidlertid steg antall barn i strøket betraktelig og 
planen måtte revurderes. I 1939 kom en ny plan 
som inneholdt et rommelig og passende dypt vann-
basseng med fri løpebane omkring, en stor sand-
kasse og lekeapparater beregnet på mindre barn. 
Det var adgang til «opphold på gressbakke». Park-
tanten fikk en mindre avdeling, og det ble satt opp 
barneurinaler, uværsstak og dusj. Dusjen var kun i 
bruk midt på dagen når sommeren var på sitt 
varmeste: «På pene dager er parken besøkt til 
trengsel og det foregår her et intenst og yrende 
barneliv som gir friske barn og setter alle gode 
mennesker i godt humør.»

Kampen park
I 1935 ble det i en redegjørelse slått fast at barne-
plassen i Kampen park var et godt sted for barna. 
Den var beliggende i hjørnet mot jernbanelinjen, 
nærmest bebyggelsen, solåpent til, uten gjennom-
gang, og uten å grense direkte opp til farlige 
trafikkgater. Sandkasse og lekeapparater 
fantes, men det var behov for isbane om vinteren, 
samt et sted hvor barna kunne søke ly og gjøre 
sitt fornødne. Dessverre ga budsjettet for årene 
1937/38 kun et meget beskjedent beløp til urinaler 
og uværstak på byens lekeplasser. Barneurinaler 
(Pinkelwinkler) var ikke første prioritet, og var 
tidligere kun oppført i Torshov og Uranienborg 
park. Dårlig økonomi førte derfor til at det ikke ble 
noen barneurinaler på Kampen, men uværstak fikk 
de. Lignende tak ble senere satt opp på flere av 
byens lekeplasser. Det dreide som om helt enkle 
byggverk, og for å forenkle søknadsprosessene 
og få skurene raskere opp, forsøkte man å finne 
en løsning der en slapp å bruke byggmestre eller 
entreprenører, men en lengre korrespondanse 
mellom bygningssjefen og byarkitekten ga ikke 
resultater, og byråkratiet fortsatte som før.

St.Hanshaugen
På St.Hanshaugen var det et yrende liv, med to 
restauranter og rikt underholdningsliv. Tidligere 
var det til og med en dyrehage her. I 1936 brant 
øvre restaurantbygning og den nedre ble senere 
solgt på auksjon. Dermed ble det frigjort areal 
som ble satt istand og utstyrt som lekeplass for 
småbarn, med plass for flere parktanter.

 



22

Vahls plass
Etter at Vahl skole sto ferdig i 1897 var det blitt opparbeidet en 
lekeplass. Vi husker at man på denne tiden slet med omfattende 
hærverk på beplantning i grøntarealene rundt i byen, og dette var 
også situasjonen på Vahls plass. Kommunens løsning var å anlegge 
en egen lekeplass tilpasset de minste barna. Samtidig fikk professor 
Jens Holmboe, omtalt som barnevenn, opprettet parktanteplassen i 
Botanisk hage. Bildet er tatt i 1930-årene.
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Fra en av våre aller første 
parktanters hverdag.
Morgenbladet 30.5.1929

Ved Camilla Collett-monumentet
En passiar med parktante fru 
Constance Thoesen

Der er fra nogen hold fremkommet 
besværinger over at børnene ikke har 
det godt i parktanternes varetægt. Disse 
klager motsiges bestemt av det indtryk 
den parkbesøkende i almindelighet faar 
og av talrike mødre som har imøtegaat 
klagerne med indignation. Vi finder 
parktante fru Constance Thoresen en 
solskinsdag i Slotsparken ved Camilla 
Collett-monumentet, omgit av en glad og 
lekende ungeflok som kappes om at være 
i nærheten av hende og delta i det hun 
finder paa. Ved en liten passiar faar vi et 
indtryk av hvordan fru Thoresen ser på 
sin ansvarsfulde gjerning. 
 - Ja, jeg synes parktanterne arbeider 
haardt, siger fru Thoresen. – De maa 
huske paa jeg har ansvar for allesammen, 
og jeg kan forsikre Dem, jeg føler mig som 
en mor for børnene. Det er et arbeide 
som gjør mig glad, og jeg har ialfald bare 
set tegn paa at børnene er glad i mig 
igjen. Paa lang avstand roper de paa mig 
naar de kommer om morgenen, og ofte vil 
de næsten ikke gaa fra mig igjen. 
 - Er Slotsparken bra som tumleplads for 
de smaa?
 - Ja, om vinteren er den jo deilig med ake-
bakkerne, men nu om sommeren føler vi 
svært savnet av en sandkasse og en liten 
fontæne. Egentlig er ikke pladsen her ved 
Camilla Collett nogen lekeplads, og naar 
børnene graver og gjør som de har lyst 
til kommer de så let borti noget som ikke 
er lov. Her er jo vandledning for haanden, 
det vilde visst ikke koste sa meget at 
faa istand et lite arrangement i vei-
krydset nede ved dammen. Da vilde de 
være lettere at beskjæftige uten at de 
skadet noget og jeg kunde faa flere børn. 
 - Hvor mange kan De klare? 
 - Aa jeg kunde fint greie tolv; nu har jeg 
ikke mere end fem. Her bor nok mange i 
strøket som ikke vet at der er parktante i 
Slotsparken. 
 - Faar børnene lov at gaa paa plænerne. 
 - Bare paa den mot Parkveien. 
 - Er børnene snilde? Og kan De straffe 
dem?
 - De er absolut snilde. Men børn har jo 
sine nykker en gang imellem. Den eneste 
straf jeg bruker er at børnene kan 
risikere ikke at faa lov at være med at 
leke 17de maitog, men da er de for-
færdelig bedrøvet. 
Fru Thoresen har været 12 aar i 
Amerika, set hva de gjør for børn der, og 
lært systemet. Selv har hun tre børn -
 - Saa jeg tror jeg forstaar barnesjælen, 
føier hun til – - og endda ett: Husk endelig 
det med sandkassen og vandspringet! 
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Kvinnenes egen arbeidsplass3

Parktante Kirsten Elisabeth Røsjorde fotografert på hjørnet av Frederik Stangs gate og Elisenberg-
veien i april 1945, på sin daglige runde for å hente barna til barneparken i Frognerparken.
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Vera Hansen var Oslos, og Norges, første park-
tante, men hun var ikke ensom lenge. Vår andre 
parktante, Molla Schmidt, var ikke bare tante, men 
også operasanger: “Tirsdag går en ung dame op 
på podiet i aulaen og synger et utsøkt program, 
og derefter blir hun parktante igjen. Jeg er så glad 
i barn, sier frøken Schmidt, og jeg er den annen 
parktante i hele Oslo. Nu er der jo mange av dem. 
Sammen med den aller første parktante, frøken 
Hansen, har jeg anekdert en haug i Frogner-
parken, hvor 50 søte små unger boltrer sig i sand-
kassene om sommeren. Om det er vanskelig å holde 
så mange samlet. Å  nei da. Det var verre med de 
15 jeg hadde alene i Slottsparken først. Verst var 
det når musikken kom, men det gikk bra allikevel” 
(Aftenposten 24.3.1928). Frøken Schmidt var i 
tillegg en bereist dame. Avisene kunne melde at 
“I 1,5 år har hun reist omkring i verden, sett solen 
stige over Egyptens pyramider og vandret gjennem 
Jerusalems glodhete gater”. 

Hele 1920- tallet fortsatte unge damer å etablere 
seg som tanter i byens parker. Avisene var fulle av 
annonser fra alle som ønsket å starte opp, og 
kunngjøringer om dem som allerede hadde gjort 
det. Aftenposten 1923: “Parktante. Ung dame. 
Dyktig til at beskjeftige barn. Ønsker å passe barn 
3-7 år i Slottsparken”. Året etter kom det park-
tante i Uranienborgparken og på Vestkanttorget, 
og ikke minst på St.Hanshaugen, der en viss frøken 
Selma Evensen startet opp. Hun skulle sette spor 
etter seg, og vi kommer tilbake til hennes 
virksomhet litt senere. På St.Hanshaugen var det 
så mange barn rundt parktanten at Aftenposten 
slo fast at spurvene var i mindretall (1924). 
Alexander Kiellands plass, Bislett, Birkelunden og 
Stensparken var andre byparker som fikk park-
tante på denne tiden. En kunngjøring om dette 
kunne se ut som følger: “Frk. Konstanse Thorsen 
har faat Oslo parkvæsens tillatelse til at være 
parktante i Birkelunden” (Aftenposten 16.9.1927). 
Vi husker frøken Thoresen fra Slottsparken. 
Senere drev hun flere ulike steder i byen. Noen 
stillingsannonser kunne være generelle: “Park-
tante. Snild dame ønsker å passe barn. Bill. merk. 
612 Barneven” (Aftenposten 9.4.1926). Gode, 
personlige egenskaper måtte nevnes, som: “Park-
tante. Vestkanttorget. Smaabarn passes av dannet 
ung dame i tiden 11-2” (Aftenposten 24.8.1925), 
eller: “Parktante. Prestedatter ønsker å passe 
barn i Uranienborgparken ved kirken, hvis et 
tilstrekkelig antall melder seg” (Aftenposten 
8.4.1926). 

At parktanteordningen var populær og etter-
lengtet, viser et leserinnlegg i Arbeiderbladet i 
september 1924. Etter en beskrivelse av park-
tantenes lek med barna ute i frisk luft, skriver 

innsenderen Arne Harlem: “For en fordel for 
mødrene! For en helsebot og hvilken glede for 
barna! Tenk å komme ut i frisk luft og leke og boltre 
sig med andre barn! - Men kontingenten må være 
meget liten, eller ordningen aller helst gratis. Jeg 
tillater meg derfor å foreslå at kommunen retter 
sin opmerksomhet på dette meget betydningsfulle 
spørsmål, og forsøker å finne en ordning til opmun-
tring og støtte av denne gode sak”. Dessverre lå 
ikke gratis barnepark i kommunens budsjett. Men 
problemstillingen var reel, særlig i de østre by-
deler, og noen tok saken i egne hender: “Hør da 
bare om den unge dame Selma Evensen, som er 
gratis parktante på Torshaug for 50 barn” 
(Arbeiderbladet 26.2.1927). Selma Evensen hadde 
forflyttet seg fra St.Hanshaugen og startet opp 
for seg selv. I november samme år skriver avisen 
videre: “Torshov barnehave er nu kommet i gang i 
Maridalsveien 158 med frøken Selma Evensen som 
parktante. Det er ennu noen ledige plasser”. Selma 
Evensen ble snart kjent blant alle barn og foreldre 
i strøket. Sommeren 1927 og 1928 hadde hun på 
eget initiativ med seg Oslobarn ut på landet, for å 
gjøre dem friske og sterke. I 1931 hadde hun litt 
eldre barn med seg på ferie til Danmark, og året 
etter spilte hun teater og hadde forestillinger med 
barn i alle aldre på Torshov, for å samle inn penger 
så barn fra Danmark og Sverige i sin tur kunne 
komme til Norge. “Det er parktante Selma Evensen 
som ordner alt for oss” uttalte to småpiker i 
teatergruppen til Arbeiderbladet. Innsamlings-
aksjonen lyktes og i juli 1932 gikk Det nordiske 
skolebarnsstevne av stabelen, med konserter, 
teater, dans og lek. Hele 1500 mennesker møtte 
opp til en av forestillingene på St.Hanshaugen. Om 
barnas forhold til Selma uttalte en av mødrene, 
uten spor av misunnelse i stemmen i følge journal-
isten: “De er gladere i henne enn i oss”. Så rykket 
da også foreldrene på Torshov inn en annonse i 
avisen, for å takke Selma for alt hun gjorde for 
barna deres. 

Fakismile fra Norges Kvinder 3.5.1924 
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Kanskje er det Selma Evensens barn vi ser på bildene? Sannsynligheten er stor, da vi vet at barna er fotografert 
hos parktanten i Torshovparken på 1930-tallet (Faksimile: Barn i Oslo). Annonsen med takk til parktanten øst i 
byen ble rykket inn i Arbeiderbladet 10.august 1927.  Problemstillingen øst-vest var reell. Allerede i 1925/26 
var det blitt holdt en soiré i Rokokkosalen på Grand hotel (utlånt gratis til det gode formål) for å samle inn 
penger til parktantesaken, særlig i øst: “Vestkanten har sine parktanter som gjør et udmerket arbeide for alle 
smårollinger. (...) Østkanten har imidlertid ikke hat nogen parktanter, men det er jo klart, at her trænges det mer 
enn andre steder. I mange hjem skal gjerne begge foreldre ut paa arbeide, og hjemme er der kanske ingen til at 
passe de smaa” (Morgenbladet 7.12.1925)



27

På 1930-tallet bare fortsatte antallet parktanter 
i Oslo å øke. Kommunen holdt kontroll på virksom-
heten gjennom en ordning som sa at parktantene 
måtte ha lisens fra bygartneren for å kunne drive. 
Det var også bygartneren som tildelte tantene 
plass i en av byens parker.  I Parkvesenets arkiv 
finnes mange brev fra kvinner som «søger om at 
drive som parktante». Noen spør om spesifikke 
parker eller plasser er ledige, og det hender de har 
hellet med seg, men ofte er svaret at den aktuelle 
parken er opptatt og i stedet følger informasjon 
som: «Bislet lekeplass og Grønnlands park er ledig. 
I tilfelle de ønsker en av disse steder bes De komme 
til nærmere konferanse på parkvesenets kontor» 
(1933). Noen av søknadene har vedlagt attester fra 
tidligere arbeidsgivere, men slettes ikke alle. Lege-
attest synes imidlertid å ha vært påkrevd. Forøvrig 
virker det som de fleste søkerne ble godkjent, og et 
standardbrev ble sendt ut til de parktantene som 
fikk lisens: «Herved bekreftes at De har tillatelse 
til å virke som parktante på St.Hanshaugen 
(den nye lekeplassen mot Gjetemyrsveien). Ved 
eventuelt ophør bes dette meddelt parkvesenets 
kontor omgående» (1934). Ikke alle fikk i gang 
virksomheten, selv om de forsøkte. I 1933 skrev 
Ida Solheim til Parkvesenet: «Som svar på deres 
brev angående legeatest tillater jeg medele dere at 
jeg ikke driver som parktante. Vi averterte men fik 
ingen svar, jeg måtte da få mig annen post».

Det var ikke bare i byparkene det ble drevet barne-
parker. I mellomkrigstiden fikk også flere bolig-
områder utenfor selve bykjernen sin parktante. 
Allerede i 1926 averterte Fru Uhre i Havebybladet 
i Ullevål Hageby at hun kunne passe barn i parken 
ved Damplassen hver dag mellom 11 og 14. Fru 
Uhre var lokal, hun bodde i Vestgrensa, og det 
organiserte barnepasset i Hagebyen fortsatte 
i noen år. I 1933 ble en ny annonse rykket inn i 
samme publikasjon: «En ung dame, frk. Bøckman, 
er begynt som parktante på lekeplassen ved 
Prestegårdsveien (…) Hun vil nu passe og under-
holde barn fra 2-7 år fra kl.11-3 hver dag». Også 
organisasjoner og foreninger ansatte sine egne 
parktanter og skaffet dem parkplass, blant disse 
var Husmorforbundet. Våren 1933 oppsto en ny 
situasjon, da den private organisasjonen Mors-
hjelpen forsøkte å etablere parktantevirksomhet 
i byparkene, der kommunen allerede gjennom 

utdeling av lisenser hadde oppsyn med driften. 
Morshjelpen var en ideell forening som så for seg 
et utvidet parktantetilbud, flere timer om dagen, 
også på kveldstid, og i utvalgte parker sågar med 
utdannede barnepleiersker. Oslo kommune var 
skeptiske. Det fremkommer av korrespondansen 
de ulike kommunale kontorene i mellom at den 
eksisterende parktanteordningen fungerte godt, 
og at kommunen var fornøyd. I mai 1933 skrev 
Parkvesenet til Teknisk Rådmann: «Denne ordning 
har nu været i mange år og stort sett med meget 
godt resultat. En rekke interesserte og ikke rettere 
enn skjønne, velskikkede damer er nu i virksomhet 
i de aller fleste parker eller grøntanlegg med leke-
plasser byen over, dog således fordelt at de fleste 
med parktanter er beliggende på vestsiden av 
Akerselva». Rådmannen uttalte seg i juni samme år: 
«…en nuværende ordning hvor en rekke damer har 
optatt virksomhet som «parktanter» har vist sig å 
fungere helt tilfredsstillende og at man må være 
varsom med å etablere ordninger som kan slå i hjel 
noget som ved privat tiltak har oparbeidet sig en 
stor virksomhet og vist sig å være meget heldig». 
Driften av barneparkene ble godt oppsummert i 
det påfølgende avsnittet: «Nogen fast ordning i 
spørsmålet «parktanter» er ikke etablert. Der 
behøves i og for sig heller ikke noen autorisasjon 
i så henseende, idet enhver såkalt «parktante» 
kan ha barn i sin varetekt i byens parker. Der har 
imidlertid funnet sted et intimt samarbeide mellom 
disse damer og parkvesenet på den måte at dette 
har godkjent damenes virksomhet og hjulpet dem 
på forskjellig måte, men uttrykkelig tatt avstand 
fra å ha ansvar eller forpliktelse i nogen hensende 
overfor barna eller foreldrene, eller parktantenes 
forhold til disse. Dette er et område som er 
parkvesenet helt uvedkommende». 

Enden på historien var at Morshjelpen ikke 
fikk tillatelse til å drive. Det var nok en lettelse 
for mange parktanter, som var redde for hva 
parallell drift i regi av en annen aktør kunne føre 
til. Et rørende og sterkt brev fra Solveig Poulson, 
parktante på St.Hanshaugen, illustrerer dette: 
«Jeg haaber at jeg ikke faar nogen konkurent paa 
lekepladsen, da konkurance slik indpaa hinanden 
vilde være helt nedbrytende for mit arbeide. Det er 
jo mit levebrød som jeg har oparbeidet i 9 aar, og 
jeg har min søn at forsørge».
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Solveig Poulsons brev viser kanskje bedre enn noe 
annet hvordan situasjonen artet seg for arbeidende 
kvinner i mellomkrigstiden. Poulson var alene-
mor, men hadde likevel klart å skape seg sin egen 
arbeidsplass, hvor hun tjente til livets opphold uten 
hjelp fra tidens «sterke kjønn». Barneparkene skilte 
seg fra de fleste andre arbeidsplasser på 1930-
tallet - de var tvers gjennom drevet, driftet og 
organisert av kvinner. Parkene ble følgelig svært 
viktige for kvinners sysselsetting, for deres inn-
treden og muligheter i arbeidslivet, og også for 
deres frihet i hjemmet. Ikke mange kvinner på den 
tiden var selvstendig næringsdrivende slik park-
tantene var. Barneparkenes plass i det 20.år-
hundrets kvinnehistorie er udiskutabel, likevel er 
parkene og deres kvinner lite påaktet i sammen-
hengen, og knapt omtalt. Mennene er sjelden til-
stede i fortellingen om barneparkene. Den eneste 
mannen som glimrer med sitt nærvær i den tidlige 
barneparkfasen er bygartner Marius Röhne, som 
tok i mot de vordende parktantenes søknader og 
besvarte dem. Ellers var det kvinner i alle ledd, og 
gjennom attester og vitnemål vet vi litt om hvem 
de var. Mange var nok unge og ufaglærte, men flere 
hadde også relevant utdannelse og erfaring og 
innblikkene i deres liv er spennende lesning. 

Høsten 1932 søkte Signe Suur Svensen om å få 
drive som parktante i Minneparken i Gamlebyen. 
Hun hadde tidligere tatt eksamen ved fru Bangs 
barnehave og selv drevet barnehave i fire år i 
hjemmet i Gyldenløves gate, men «måtte holde op 
på grunn av husleieforholdene». Senere jobbet hun 
som barnefrøken hos professor Jakob Sehetelig og 
fikk de beste anbefalinger fra professorfruen: «Frk. 
Suur Svensen var glad og flink med barn og helt i 
gjennom samvittighetsfull. Dertil er hun jo et 
voksent menneske med omtanke for barn, så jeg 
har altid følt mig trygg når hun har passet min lille 
gut». Frøken Berta Solberg som søkte tillatelse i 
1928 hadde jobbet som barnefrøken hos grosserer 
Brinchmann og frue. Hun fikk attesten «en særlig 
pålitelig og påpasslig ung dame». Berta hadde også 
gjennomført «De kristelige ungdomsforeningers 
husholdningsskole» med de beste karakterer, 
og vært barnefrøken hos fru Henriette Moe. 
Derfra ble hun omtalt som «Meget flink og snild, en 
sjelden bra ung dame». Parktante Rikka Berntsen 
var i følge hennes tidligere arbeidsgiver et «Helt 
igjennem prektig og pålidelig menneske, ordentlig 
i all sin ferd og en hvem man i alle dele trygt kan 
stole på». Frøken Adeleide Erdmann ble også 
anbefalt: «Bra menneske, frisk og renslig, og har 
godt håndlag med barn». Da Elsa A. Jørgensen 

søkte parktantelisens i 1936, opplyste hun om at 
hun var utdannet barnepleierske med 5 års praksis, 
både fra barnehjem, privat og på Rikshospitalet. 
Oslo Byarkivs kilder viser oss at det var mange 
egnede kvinner med god kompetanse som var med 
på å bygge opp parktantevirksomheten i byen. Ikke 
alle fortsatte så lenge, noen opplyste at de sluttet 
av økonomiske årsaker, men de fleste vet vi ingen-
ting om. I arkivene ser vi at en del parktanteplasser 
stadig var ledige, bl.a. Bislett og Peder Claussøns 
plass. Her var det altså stor utskiftning av park-
tanter.

Da Arne Harlem i 1924 lovpriste barneparkene i 
sitt leserbrev i Arbeiderbladet, var han opptatt av 
at tilbudet burde være gratis for alle. Han under-
bygget dette ved å peke på sosiale forskjeller i 
byen: “Er dette i enhver henseende fortreffelig 
ordning for vestkantens barn, så må vel dette enn 
mere sies å bli tilfelle på østkanten, hvor jo barne-
flokken ofte kan være stor, hushjelpen liten eller 
ingen og de slitne mødre optatt med arbeid utenfor 
hjemmet. Parker og lekeplasser er der jo nu blitt 
praktisk talt i alle bydeler; men å slippe barna 
ut her uten tilbørlig opsikt kan være et tveegget 
sverd. Man har ingen garanti for at de ikke løper 
ut i gatene i den store trafikk og blir overkjørt, 
likesom der også fra andre hold lurer mange 
stygge farer på dem. (...) Får de derimot en 
fornuftig, snild parktante til å passe sig, kan 
foreldrene trygt og uten skrupler slippe sine 
barn ut på lekeplasser og i parker”. Da Arbeider-
bladet 14 år senere over en helside trykket 
artikkelen til høyre, hadde parktantevirksomheten 
virkelig blomstret: “Rundt i våre parker i Oslo og 
Aker holder nu hundrevis av barn til den vesentlige 
del av “barnedagen”. Parktanter gror opp som 
paddehatter.” Dessverre var det ikke blitt noe 
rimeligere å holde barna i park, og øst-vest-prob-
lematikken var den samme: “Og mødrene står i kø 
for å få plassert barna til tross for de høie sat-
sene - 10 kroner måneden. Det er som et skred er 
løsnet. Størst er tilgangen på vestkanten, hvor folk 
har råd til å betale både den forlangte avgiften og 
mer til, men selv på østkanten er søkningen så stor 
at tante etter tante må anta assistenter. 20-30 
barn er ikke noe sjeldent fenomen. Og var avgiften 
lavere, så vilde sikkert søkningen vokse fra hundrer 
til tusener. Det er et ustyrtelig behov”. Med det 
store behovet kom imidlertid mange utfordringer 
og Arbeiderbladet ropte varsku: “Hverken stat 
eller kommune øver kontroll - en farlig utvikling. 
Myndighetene må ta seg av parktantene og bringe 
systemet inn i mer forsvarlige former” (12.2.1938)
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Arbeiderbladet redegjorde i sin reportasje fra 1938 mange sider ved barneparkvirksomheten i Oslo. Sentralt sto 
det enorme behovet for parktanter, og den eksplosive vekst virksomheten hadde hatt siden oppstarten i 1923. 



30

Mot slutten av 1930-årene var det 42 parktanter i 
Oslo. Man sluttet etterhvert å skrive parktante i 
anførselstegn i offentlige dokumenter. Og der 
Arbeiderbladet slo fast at det var på tide å ta grep 
om parktantevirksomheten, var tantene selv helt 
enige. Det var mange usikkerhetsmomenter. Først 
den daglige driften: Hvor lenge skulle parken 
holde åpent hver dag? Hvor kaldt måtte det være 
før parken skulle holde stengt? Det var park-
tantene som hentet og leverte barna hjemme, det 
var et stort ansvar i trafikerte gater, og det var 
parktantene som selv måtte sørge for at mødrene 
betalte for sitt barns plass i parken, så man fikk 
den måndelige foreldrebetalingen. Det skjedde 
nemlig ikke alltid. Parkvesenet holdt over-
ordnet kontroll på driften, men gikk ikke inn i 
slike spørsmål. De utarbeidet et nytt svarbrev 
til tantene som fikk lisens, som inneholdt flere 
regler og påbud enn tidligere. Vi merker oss også 
setningen: «Likeledes at De for barnas egen skyld 
innfører som ufravikelig regel at hvert barn kun får 
lov til å ha med hvad det selv fortærer». Parktanten 
pliktet dessuten å forholde seg til det til enhver tid 
gjeldende parkreglement som gjaldt for byparkene. 

Det sto også i reglementet at man var forpliktet til 
å ta i mot barn, ikke bare fast per måned, men også 
for kortere tidsintervaller, som ned til bare en time 
av gangen. Dette var omdiskutert, og parktantene 
ble bedt om pr. brev til kommunen å informere 
om hva slags ordning de praktiserte. For noen var 
det ikke noe problem, de hadde innført fleksible 
parkplasser allerede. Parktante Anne Enger skrev: 
«Vi mottar barn for dagen, uken eller måneden, 
efter foreldrenes ønske og til en så rimelig pris at 
vi aldrig har hørt nogen klage på denne.  Pr dag 
50 øre, pr uke 2,50, pr mnd 10,00.  Søsken-
moderasjon: 2 søsken kr15 pr mnd, 3 søsken kr 
20» (1933).  Elise Sørensen i Stensparken opererte 
med tilsvarende priser, og også på St.Hanshaugen 
gjorde parktanten det på denne måten. Noen synes 
imidlertid korttidsordningen var problematisk, som 
Elfie Dehloff Wang: «Den lille haugen vi er henvist 
til stadig er fulld av barnepiker og mødre med sine 
barn så det er vanskelig for oss å ha oversikt over 
de barna vi har å passe på. (…) Det vil bli vanskelig 
som foreslått å motta barn leilighetsvis hvis man 
skal kunde passe dem samvittighetsfuldt, da man 
jo bestandig risikerer å få fremmede barn som man 
ikke har kjennskap til».

Det var ikke bare enkelt å stå alene som parktante 
med de mange spørsmålene og problemstillingene 
som dukket opp, så det var naturlig at ønsket om 

en felles forening vokste fram. Senhøstes 1937 tok 
fem parktanter initiativ og inviterte øvrige park-
tanter i Oslo til et møte i vaktstuen i Frognerparken 
den 10. januar 1938, for å diskutere opprettelsen 
av et forbund. Den selvutnevnte komiteen hadde 
forberedt seg godt og laget utkast til reglement 
og forslag til et styre, og selv om det bare var tolv 
parktanter som møtte opp, var det enighet om at 
behovet for en fagforening var stor. Etter en
avstemming ble Oslo Parktanters forening stiftet. 
Samtidig ble reglementet vedtatt, sekretær og 
kasserer valgt, og Anna Enger ble foreningens 
første formann. Interessen for fagforeningen økte 
raskt, flere parktanter meldte seg inn, og det ble 
holdt jevnlige møter. Det ble bestemt at foreningen 
skulle være upolitisk. Kontingenten var 25 øre i 
måneden og styret arbeidet iherdig for å gi med-
lemmene relevant faglig påfyll. På medlemsmøtene 
ble det holdt kåserier og foredrag om aktuelle 
temaer som barneoppdragelse og barnepsykologi, 
et foredrag hadde for eksempel tittelen «Våre hjem 
og våre barn”. Det ble også holdt kurs i førstehjelp. 
Fagbøker til utlån ble kjøpt inn og en lesesirkel 
stiftet. Parktantene ønsket å kunne utdanne seg, 
slik Arbeiderbladet mente de burde, men det skulle 
gå ennå noen år før det ble satt opp kurs for park-
tanter. 

Overordnet gjorde fagforeningen det likevel
lettere for parktantene å bli tatt på alvor som 
yrkesgruppe. Et felles reglement rundt arbeids-
tider og betaling ble innført, noe som gjorde 
virksomheten ryddig, og som også lettet argument-
asjonen ovenfor misfornøyde mødre. Parktantene 
sto sammen. I 1940 ble følgende bestemt: 
“Arbeidstid er fra kl.11 til kl.3. I regnvær fra kl.11 
til kl.2. I de koldeste vintermånedene avgjør park-
tanten selv hvor lenge hun kan ha ansvar for barna 
ute. Ved lavere temperatur enn 12 kuldegrader 
møter ikke parktanten opp”. Prisene ble satt til 
kr. 12 pr. barn pr. mnd, eller 60 øre dagen. For to 
søsken kr.18 pr. mnd. Kanskje var Fagforeningen 
ekstra viktige for parktantene på Østkanten? Som 
vi har sett var de i mindretall. Parkvesenet så i 
likhet med Arne Harlem problemet, og påpekte 
dette i 1933: «For så vidt er ordningen sosialt og 
kulturelt mindre tilfredsstillende, som virksom-
heten er den svakest hvor behovet sikkert er mest 
omfattende, men dette er noe vi på forhånd var 
klar over og regnet med og noe som ikke vil 
forandre seg før det blir betydelig billigere 
enn det er i dag å ha barn hos parktanten». 
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Kvinnens rolle i samfunnet i mellomkrigstiden var klar. Hun skulle stelle huset, og var i svært mange tilfeller 
mannen underdanig, ikke minst i yrkeslivet. Øverst til venstre sees trykkerisjef Emil Moestue med sin 
kvinnelige sekretær i 1938, samt elever ved Oslo kommunale husmorskole i 1937. Det er ingen menn å se i 
klasserommet. Noen kvinner inntok posisjoner som tidligere hadde vært forbeholdt menn, som den kvinnel-
ige legen Chris Bruusgaard (nederst til venstre), her fotografert i 1949. Imidlertid var det langt flere som 
ble sykepleiere og barnepleiere, som sykesøstrene ved Menighetssøsterhjemmet i 1930 (nederst til høyre, 
beskåret). I slike yrker kunne kvinner få brukt sin medmennesklighet og gode evne til omsorg. Marius Røhne 
(øverst til høyre) måtte i sin rolle som bygartner forholde seg til en helt ny gruppe kvinners inntog i yrkeslivet.
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Øverst: Tante Centy i Stensparken med en stor barneflokk. 
Under: Damplass i Ullevål Haveby, åpenbart et godt sted å være 
for parktanten. Parklek for sunnhetens skyld var fremdeles 
aktuelt, for selv om Oslos nye, funksjonalistiske bebyggelse (til 
høyre) var moderne for sin tid, var det ikke alltid uteområdene ga 
muligheter for lek og utfoldelse. Konstrasten fra Oslos østkant til 
havebyen mot vest er stor. 
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Kommunen var altså klar over kløften mellom 
øst og vest, men gjorde ingenting for å bøte på 
situasjonen. Det var symptomatisk med deres 
øvrige holdning til parktantevirksomheten
 - kommunen skulle godkjenne parktantene og følge 
med på driften, ettersom den foregikk i kommun-
ens parker og følgelig også var kommunens ansvar, 
men de var tilbakeholdne med å bidra til at park-
tantene fikk bedre arbeidsforhold. I 1933 skrev 
parktante Gunvor Pedersen: «Tillater mig å søke 
om et skur at ty til i uveir paa Vestkanttorvet». 
Svaret hun fikk var kort: «Man savner anledning 
til at foreta sådan foranstaltning, både av hen-
syn til plassen, såvel som omkostninger». Utover 
1940-tallet var det fagforeningen som fikk jobbe 
aktivt for å bedre forholdene på parktante-
plassene. Benker og sandkasse var ikke lenger 
nok, det var nødvendig med uværsskur for 
barna, urinaler, utstyr i parkene som bord med 
benker hvor barna kunne sitte og spise, lekegrind 
på plenen for de minste barna, og mulighet til 
å dele parktanteplassen i to utfra alder. Fag-
foreningen ba også om at kommunen skulle sørge 
for at sanden i sandkassen ble skiftet med jevne 
mellomrom, og ikke minst ville de ha oppsatt 
plakater på benkene med tekstene «Reservert for 
parktanten» og «Spytting forbudt».

Fagforeningens viktigste arbeid gikk imidlertid på 
det personalansvarlige. Dens holdning var at det 
måtte stilles strengere krav til kvinnene som søkte 
om parktantelisens, helt i tråd med artiklene i 
pressen. Det var slett ikke alle som egnet seg som 
parktanter, og fagforeningen støttet oppunder 
politikken om at tantene ikke skulle gå hverandre 
i næringen på mindre plasser. Kun i virkelig store 
anlegg som Frognerparken var det plass til flere 
parktanter. Hver tante måtte få nok barn å passe, 
hvis ikke ble ikke inntekten tilstrekkelig til å leve 
av. Når fagforeningen arbeidet for parktantens 
rettigheter, arbeidet de også for å øke kvinnens 
status og stilling i samfunnet, og en historie fra 
Uranienborgparken i 1934 viser at det var nødven-
dig. Det hele startet med en misforståelse: park-
tantens barn ble beskyldt for å ha dratt en større 
snøklump utover på gangveien. Stedets vaktmann 
gikk så til verbalt angrep, først på de små park-
barna, som ble redde og løp og gjemte seg, der-
etter på tanten. Etterhvert ble det bragt på det 
rene at det var noen eldre barn som sto bak, og 
saken burde vært ute av verden, men vaktmannen 

fortsatte, til tross for at parktanten igjen forsøkte 
å forklare, med flere foreldre som vitner. Etter en 
stund kom distriktsgarnter Pettersen til stedet. 
Han unnskyldte vaktmannen, og lovet at denne 
ikke skulle komme tilbake til Uranienborg. Det så 
ut som saken skulle løse seg, helt til vaktmannen 
tross bygartnerens forsikringer returnerte to 
dager senere.  Barna gjemte seg så fort de fikk øye 
på ham, og foran foreldrene som var kommet for å 
hente barna sine, brukte han igjen munn på park-
tanten. Han var klar på at han skulle klage tanten 
inn til de ansvarlige i Parkvesenet, han var høylytt, 
og situasjonen ble meget ubehagelig. Etter denne 
andre episoden skrev parktanten et tre sider langt 
brev til Parkvesenet for å forklare hva som hadde 
skjedd. Hun opplyste om at hun i sine ni år som 
parktante aldri hadde opplevd klager eller at noen 
var misfornøyde, og hun oppga navn og kontakt-
opplysninger til en av mødrene, hvis Parkvesenet 
ønsket å kontrollere at det hun skrev stemte. 
Parkvesenet sendte et kort og nøkternt svarbrev. 
Det innehold ingen beklagelse av vaktmannens 
oppførsel eller forsøk på å se saken fra begge 
sider. Istedet sto følgende: «Da det ved nærmere 
undersøkelse viser sig at De tidligere har været 
tilsnakket av våre vaktfolk for å ha latt barna leke 
på plenene og for papirkasting gjøres De herved 
opmerksom på følgende: 
1. At De som parktante ingen særrettigheter har, 
og
2. At De må underordne Dem de for parkene 
gjeldende regler og efterkomme hvad parkvakten 
måtte ha å anføre. 
Hvis De ikke som de øvrige parktanter efterkom-
mer disse forutsetninger, finner vi å måtte gå til 
andre administrative foranstaltninger når det 
gjelder Deres fremtidige adgang til parktantevirk-
somhet i Uranienborg park». 

Kan man si at brevet gir inntrykk av holdningen 
herrene i Oslo Parkvesen hadde til parktantene og 
deres virksomhet? Dette var arbeidende kvinner, 
kvinner som var i arbeidslivet uten en mannlig sjef, 
det var uvanlig, og kanskje vanskelig å takle for 
noen? I  alle fall belyser denne saken at park-
tantene hadde få rettigheter hvis de ikke innordnet 
seg. Det kunne dreie seg om helt banale ting som i 
dag synes for oss som bagateller, som snøklumpen 
som var et resultat av andre barns lek. Selvsagt 
skulle ikke parktanten ha latt barna leke på plenen 
eller kaste papir, men det kan heller ikke ha vært lett 
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å holde styr på en stor barneflokk uten gjerder 
eller andre stengsler, gjerder som fagforeningen 
hadde bedt om, men som Parkvesenet ikke hadde 
tatt noe initiativ til å få satt opp. Det går kanskje an 
å si at viljen til å utvise skjønn burde vært sterkere 
tilstede fra kommunenes side. Det er også på-
fallende hvordan vaktmannens ukultiverte opp-
førsel ikke ble unnskyldt med et ord. Formellt 
hadde han nok sitt på det tørre, men han kunne 
fremdeles ha oppført seg skikkelig ovenfor park-
tanten. Det må ha føltes utrygt for mange av 
kvinnene å vite at deres stemme ikke ble lyttet til, 
og fagforeningen var en viktig støtte for mange. 

På sikt ga fagforeningens innsats resultater, og 
den fikk et godt ry. Blant parktantene i Oslo sto 
medlemskap i Fagforeningen for kvalitet. 
Kommunen må også ha lagt merke til dette for i 
1942 inngikk fagforeningen et formelt samarbeid 

med Helserådet og Parkvesenet, som ansatte en
inspektør for parktantevirksomheten. Kommunal 
parkdrift lå derimot fremdeles mange tiår fram i 
tid. For parktantene innebar endringen at de fort-
satte å være sine egne sjefer, men at nå de fikk en 
definert øvrighetsperson å forholde seg til. Park-
inspektøren, som regel en kvinne, ble deres 
nærmeste overordnede. Hun skulle bl.a. holde 
kontroll med antall barn i parkene og sørge for 
at prisen på tilbudet og lønnen til parktanten ble 
fastsatt riktig. Oslo Helseråd inspiserte også leke- 
og parktanteplassene, gjennomførte årlige helse-
kontroller av parktantene og ikke minst, utstedte 
lisenser til å drive barnepark. Fagforeningen hadde 
fått viljen sin, lisensutdelingen kom inn i ordnede 
former. Helserådet sørget nemlig også for inn-
dragelse av lisensen «adgang til drift av parkvirk-
somhet», hvis det ble nødvendig.

Portable gjerder hos parktantene på Fredhäll i  Stockholm. Antagelig hadde noen av Oslos parktanter noe lignende, 
f.eks. i Skarpsnoparken. 



35



36

Under krigen var det vanskelige forhold for 
barneparkdrift og i 1944 ble fagforeningen 
oppløst. Samtidig forsøkte Nasjonal Samling å 
nazifisere barneparkene ved å holde kurs for 
parktantene, tuftet på nazistisk ideologi. 
Parkvesenet skriver i sin beretning: «Nasjonal 
Samling gikk i gang med kurs for parktanter og 
ønsket at de som hadde frekventert disse kurs 
etter hvert skulle ombyttes med de som hadde 
lisens, og som ikke var gått ut fra NS. Det kunne 
man selvsagt ikke gå med på». I Elisabeth Ruge 
Tømmerbakkes lille historiehefte om barne-
parkene som kom ut tidlig på 90-tallet, kan vi 
lese at kun én tante deltok på kurset. Hun for-
talte etterpå at det var blitt undervist i hvordan 
man skulle lære barna å marsjere, synge og ha 
gymnastikk, foruten forskjellige slags leker og 
barnesanger. Vi kan bare spekulere i om denne 
tanten deltok på kurset av egen interesse, eller om 
hun var utsendt av de øvrige for å finne ut av hva 
nazistenes opplegg gikk ut på. Uansett må det hele 
ha rent ut i sanden, for NS-ideologien nådde aldri 
parkene, og fagforeningen hørte ikke mer om 
saken. Tyskerne og NS innså kanskje selv at at det 
ikke var i barneparkene, med sin hovedvekt på 
friluftsliv og lek, og fravær av pedagogisk opplegg, 
de skulle sette inn støtet?

Krigen var imidlertid ikke fraværende for de små 
som gikk i park 1940-45. Ellen V. Piro gikk hos 
tante Ruth i Stensparken sammen med sin søster 
og hun husker godt at de fikk svenskesuppe servert 
i parken, og klær donert fra Danmark. «Skoene var 
av fiskeskinn, men de måtte oppgi ånden etter et 
besøk i en søledam». Marianne Vestre Grønseths 
mor gikk i park i Birkelunden. Hennes sterkeste 
minne fra parktiden under krigen er dramatisk: 
«Jeg husker vi måtte inn i et fryktelig kaldt bombe-
rom, sikkert når det var flyalarm. Jeg var 1,5-3 år 
da jeg gikk der». Vi kan bare forestille oss park-
tanten som måtte evakuere sin lille flokk gatelangs, 
antagelig med god hjelp fra tauet med løkker hver 
og en kunne holde i, som hun ellers brukte når hun 
hentet og leverte barna hjemme hver morgen og 
ettermiddag.

Øverst: søknad om sårt tiltrengt uværsskur på Vest-
kanttorget. 
Nederst: Mange av Oslos byparker måtte benyttes 
til nye formål under krigen. Flere steder ble det 
dyrket grønnsaker. I Grønlands park (bildet) ble det 
anlagt dekningsgraver. Alt dette gjorde det vanskelig 
for parktantene. Det tok også tid å få satt parkene i 
stand igjen når krigen var over. 
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Øverst: Barn og parktante i Birkelunden, fotografert 1943-45. Nederst: Birkelunden park med lekeapparater og 
musikkpaviljong, slik den var blitt opparbeidet av Parkvesenet før krigen
Neste oppslag: Hos Tante Ruth i Stensparken under krigen. På bakerste rad med spisse luer sitter Ellen V. Piro 
og hennes søster. Bildet er tatt i 1944. 
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En ny start

Inger Breien på vei til parktanten med sin lille sekk på ryggen: “Jeg gikk i parken i 
Slottsparken ca. 1948. Jeg husker godt den lange turen opp fra Huitfeldts gate 13”

4
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Freden ble en ny start for mange og etterkrigstiden 
ga også ny giv til barneparkvirksomheten. I 1945 
ble fagforeningen gjeninnstiftet, og den fortsatte 
straks sitt arbeide med å bedre parktantenes hver-
dag. I Oslo fortsatte behovet og etterspørselen 
etter barneparker å vokse. “Vi har altfor lang vei til 
parktante, så vår eldste gutt har begynt å leke litt 
alene nede på fortauet” (Norske Kvinder 1.3.1946). 
“Vår lille pike på tre år kan ikke komme ut, annet 
enn når hun er hos en parktante” (Aftenposten 
5.5.1948). Fortsatte bodde altfor mange slik til
at barns utfoldelses- og lekemuligheter var 
begrenset, og for mange direkte farlige. Aften-
posten slo i 1947 fast at man måtte ta barna opp 
i frisk luft, og barneparken ved Holmenkollen 
annonserte: “En autorisert parktante tar de med 
fra Nationaltheateret og oppover hver stasjon på 
Holmenkollbanen” (29.8.1947). I filmen “Det gror 
mellom steinene. En film om byens parker” som 
ble produsert av Norsk Film i 1948, var selvsagt 
parktanten med. Man kan se henne krysse gaten, 
på vei inn på Majorstuen stasjon, kledd i praktiske 
langbukser, med en stor ungeflokk rundt seg:“Og 
her kommer parktantene med fremtiden på slep. 
(...) Ja, det er nettopp tanter de er disse, leke-
tanter. Ikke strenge lærerinner med disiplin og 
regler. Og ungene elsker dem”. Filmen viser også 
parktanter i byparkene, disse unge damene er 
kledd i kjole, noen også i barnepleieruniform med 
hvitt forkle. Barna er på trehjulssykkel, i vogn, 
løper fritt, eller holder i tauet med løkker. Vi får se 
dem huske, kjøre karusell og skli av hjertens lyst. 
Samtidig slår det en hvor mange barn tantene har 
å passe på, og fraværet av et avgrenset område 
med gjerder hvor hun kan holde kontroll, er umulig 
å ikke bli bekymret over. Dette ble det også skrevet 
om i avisene. Flere innsendere fortalte i leserbrev 
at de hadde møtt barn på videvanke, langt vekk 
fra parktanten. Vi husker at tanten i Skarpsno-
parken opererte med portable gjerder allerede 
på 1930-tallet, men det var tydeligvis ikke så 
utbredt. Barna rømte. Kari Nicolaisen forteller at 
hun gikk i barneparken nedenfor Sinsen folkeskole 
på slutten av 1940-tallet: «Men derfra rømte jeg 
hjem allerede første dagen, så det ble med det ene 
forsøket». 

Stillbilder fra filmen “Det gror mellom steinene. En film 
om byens parker”. 
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Parktanten i frisk snølek med barna ved Holmenkollbakken på 1940-tallet. Under sees en ukjent parktante i 
Kirkeveien i 1941, kanskje på vei til Frognerparken?

Kari Nicolaisen var ikke alene om å stikke av: «Jeg 
gikk et års tid hos tante Åse på Vestkanttorget. Det 
var kun en sandkasse. Året kan ha vært 1946. Jeg 
har ingen spesielt gode minner derfra, men tante 
Åse var grei nok. Jeg rømte hjem minst én gang 
- det var kun over plassen og 1 1/2 kvartal opp 
til Neuberggaten 10» (Truls Aslaksby). “Jeg gikk i 
parken ved Frogner plass, rett inne i Frogner-
parken til høyre for paviljongen, hos tante Lilly. 
Det var ingen sperre i form av gjerde mot parken 
eller Kirkeveien. Et under at ingen barn ble borte” 
(Anne-Cathrine Salicath Mastoris). Kari Ranheim-
sæter setter ord på hvordan dette problemet må 
ha slitt på parktantene: «Parken hos tante Ingrid, 
etternavn Andersen, fru, i Slottsparken var noen 
benker i en halvsirkel rundt en sandkasse, slik at 
ryggen på benkene var vendt opp mot krysset 
Parkveien/Wergelandsveien. Dette var begynn-
elsen på 50-tallet. Jeg ville gjerne rømme derfra, 
så tante Ingrid hadde mareritt». Den mest drama-
tiske rømningshistorien sto muligens Gro  Larsen 
Kitmitto for: «På Godlia var det park på Trasop-
banen, slutten av 40-tallet. Var der én dag. Andre 
dagen gikk jeg hjem, men ble sendt tilbake. Tredje 
dagen rømte jeg igjen, men denne gangen gikk 
jeg videre, ned til banen. Havnet på Avløs. Kunne 
telefonnummeret hjem. Stor oppstandelse. Siste 
gang de prøvde å sende meg i park».
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I 1948 fylte Oslo og Aker parktanteforening 10 år, 
og holdt stor fest i Samfunnshuset. Tre medlemmer 
fikk diplom for 10 års medlemsskap. Formannen 
Lillian Gottvik uttalte at foreningen hadde kommet 
et stykke på vei på disse ti år: “Vi har fått myndig-
hetene med oss. Før gjorde parktantene akkurat 
som de ville hver i sin post, nå må enhver parktante 
arbeide etter et bestemt reglement. Vi har en del 
som ikke gjør det enda, de som ikke har lisens. Det 
er kanskje 70-80 parktanter i Oslo, og kanskje like 
mange som driver rundt i gårdsplassene i de store 
nybyggene. De som har lisens holder ens priser: 20 
kr på vestkanten og 15 på Østkanten. De som ikke 
står i vår forening tar opp til 40-45 kroner 
måneden. Prispolitiet har et stort arbeid med det.
Det skal sette ens priser for alle og da blir det 
sannsynligvis 20 kroner over hele byen. Det gjelder 
jo å ha slike priser at de som nettopp trenger det 
kan få hjelp”. 

Det var viktig for parktantene å bli tatt seriøst. Det 
ble man ikke hvis det ikke fantes lover og regler 
for virksomheten. “Parktantene har hittill operert 
fullstending ute av kontroll” skrev en innsender til 
Dagbladet i oktober 1947. Samme år arrangerte 
Aker sosialkontor det aller første kurs for park
tanter. Der deltok en del av Fagforeningens med-
lemmer. Et nytt 1/2-årig kurs kom i stand året 
etter. Lillian Gottvik la vekt på at enhver parktante 

måtte være skikket: “Vi forlanger skriftelig søknad, 
og hver enkelt behandles av styret. For å bli 
opptatt må de ha barnepleieutdannelse eller minst 
et års assistenttid hos godkjent parktante. De som 
står i vår forening nå er alle vel egnet til å være 
parktanter”. 

Et viktig skritt i riktig retning var at parkvirk-
somheten i 1947 var blitt tatt inn i et tillegg til 
Pleiebarnloven fra 1905 og Barneforsorgsloven 
av 1915. Det var første gang barneparkene ble 
innlemmet i lovverket. De nye bestemmelsene 
satte barneparkene under samme tilsyn som andre 
barnevernsinstitusjoner. Barneparkene måte søke 
om godkjenning både for å kunne fortsette driften 
og for å kunne opprette nye stillinger eller tiltak. 

Det nøyaktige tallet på parktanter i Oslo i 1947 var 
66, i tillegg til 21 assistenter, til sammen 87 park-
tanter i fast arbeid. Det ble stadig opprettet nye 
barneparker, ikke bare i sentrum, men også utover i 
Stor-Oslo, f.eks. på Grefsen/Lofthus, og på Holtet. I 
1949 vet vi at Holmenkollen vel drev park på Midt-
stuen, og samme år bevilget Økern vel penger til å 
lønne en parktante, på lekeplassen ved Wilsters vei 
4. Det var også parktanter som jobbet deltid, ved 
spesielle tilfeller. Langøyene hadde sin parktante 
om sommeren, og i 1948 ble det annonsert med 
“Husmorgym på Huk kl.11. Parktante”. 

Jubilerende parktanter ved feiringen av Oslo og Aker parktanteforenings 10-års jubileum i 1948. F.v. Ellen Kongshavn,  
Viola Pettersen, formann Lillan Gottvik og Ellinor Sie-Madsen. (Faksimile: Aftenposten 12.1.1948)
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Det var mange problemstillinger å forholde seg til 
for de 87 tantene. Og til tross for stadige tilskudd, 
var det for få av dem, særlig i sentrum. Under over-
skriften “Sentrumsungene er byens stebarn” 
skrev en bestemor: “Jeg har en datter med to barn 
som bor i Kirkegata og hun må helt til Frogner-
parken for å få dem til parktante. Det er lang vei 
det! Kunne ikke myndighetene komme overens med 
dem som steller med parkanlegget på Festningen 
f.eks. slik at vi kunne få en liten plass til ungene 
der - med sandkasse og parktante” (Arbeider-
bladet 6.9.1947). Flere påpekte også de vanskelige 
forholdene tantene arbeidet under. Fagforeningen 
jobbet aktivt med de stadig aktuelle spørsmålen, 
som åpningstider, vær, antall barn pr. tante og 
sykdomsproblematikk. Hvis parktanten var syk, 
fikk hun ikke sykepenger, all den tid ikke parken 
var kommunal. Hvis hun hadde en assistent, kunne 
assitenten jobbe for henne, men hun fikk da større 
ansvar og skulle således ha høyere lønn. Hvem 
skulle betale denne? Foreldrebetalingen tok heldig-
vis Pristilsynet seg av og skar igjennom. Den ble lik 
over hele byen: 18 kroner. 

I 1948 innkalte Fagforeningen til et møte i Hånd-
verkeren i Oslo, for å informere bredere om park-
tantevirksomheten. De mente det var på sin plass, 
ettersom de fikk mange henvendelser fra andre 
kommuner, og også fra lag og foreninger, organis-
asjoner og enkeltpersoner. Blant de tilstede-
værende var var bygartneren i Oslo og herreds-
gartneren i Aker, Parkutvalget, Barneforsorgs-
komiteen, representanter fra Oslo og Aker 
helseråd, formannen i Oslo krets av Norges Hus-
morforbund, formannen i Aker krets av samme 
forbund, og også representanter fra pressen. 
Temaene som ble belyst var bl.a. var forholdene 
i parkene, barnas sikkerhet og parktantenes 
arbeidsforhold. Det ble holdt foredrag som 
synliggjorde parktantenes arbeid, foredrag om 
selve Fagforeningen, og det ble vist lysbilder fra 
byparkene i Stockholm. Fagforeningen holdt fast 
ved sine tidligere forslag til forbedringer av park-
tanteplassene, som inngjerding av lekeplassene, 
oppsetting av lekestuer og toaletter og flere lave 
benker og bord, samt flere lekeapparater tilpasset 
småbarnsalderen. Det ble ytret ønske om flere 
kurs for parktantene. Økt kompetanse for ga økt 
trygghet. Som tantene på jubileumsfesten hadde 
uttalt: Parktantedriften måtte inn i ordnede former 
en gang for alle. 

Møtet i Håndverkeren ble en god start. I februar 
1948 ble det nedsatt en komite som skulle arbeide 
med eksisterende parkreglement og forbedre og 
konkretisere dette. Det nye reglementet ble så 
godkjent av Helserådet, Parkutvalget og Sosial-
departementet. De viktigste punktene var som 
følger: Antall barn skulle ikke overstige 20 hvis 
parken kun hadde én tante. Med assistent kunne 
hun ta i mot 30 barn. Parken skulle være åpen 
fire timer om sommeren, tre timer om vinteren og 
parktanten var pliktig til å gå på kurs hvis hun ikke 
hadde nødvendig utdannelse fra tidligere. 

Det aller viktigste var nok imidlertid at kravet om 
lisens endelig ble skikkelig håndhevet. Loven var 
over to år gammel, men 3.12.1949 rykket Oslo 
kommune inn følgende annonse, for å vise at de 
mente alvor:

Dermed ble det slutt på Vill Vest-forholdene. “Først 
og fremst av hensyn til barna er det i forslaget (til 
vedtekter forf.anm) tatt opp både krav om bedre 
utdanning og lover for parktantene” uttalte Inger 
Idsøe, medlem av komiteen som arbeidet med det 
nye reglementet. “Etter de nye vedtektene blir 
det for eks. forbudt å hente og bringe barn. (...) Et 
førstehjelpskurs på en måned har tidligere vært 
nok for å kunne begynne som parktante. Ingen 
annen utdannelse har vært nødvendig. Nå vil man 
forlange visse kvalifikasjoner. (...) Men selvfølgelig 
er de fleste utmerkede parktanter. Det er som 
ellers, de dårlige skjemmer ut. Nå vil de bli nektet 
lisens” (Arbeiderbladet 10.06.1948)
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To gruppebilder som illustrerer størrelsen på barneflokkene og antall tanter som passet på 
dem. Øverst parken på St.Hanshaugen med tante Berit, 1949. Nederst Frognerparken, med 
tante Edith Brække i midten. Muligens er de andre to voksne tante Åse og tante Gerd, som 
også drev hver sin park i Frognerparken. 
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Vi må se litt nærmere på forbudet mot det som 
tidligere hadde vært parktantens plikt - å gå fra 
dør til dør og hente barna om morgenen. Overalt i 
byen kunne man støte på disse lange rekkene med 
parktanter og barn, holdende fast i det mye omtalte 
løkketauet: «Tante Henny kom med et langt tau 
med løkker i og samlet barna i nabolaget. Så gikk 
vi i tog bort til Tørteberg, nedenfor NRK på Marien-
lyst. Tante Henny var et herlig menneske». (1955, 
Grete Irene Hovden Døvik) . «Var i Frognerparken 
hos tante Agnes på tidlig 50-tall. Gikk i samlet flokk 
med små sekker på ryggen fra Bygdøy allé oppover 
Thomas Heftyes gate. Parken var ca. der det store 
lekestativet er i dag» (Tone Syse). Parkkomiteen 
mente at ordningen var “meget uheldig” og når 
parktanten startet ytterst og underveis plukket 
med seg hele barneflokken på sin vei, kunne det bli 
drøye strekninger for de små. I tillegg kunne man 
risikere at halv ungeflokken ble stående igjen når 
man skulle krysse gaten, de små gikk ikke fort. De-
partementet var derfor enig med komiteen i at fra 
1948 måtte mødrene bringe og hente selv, hvis ikke 
det forelå helt spesielle omstendigheter. Mange 
mødre var imidlertid ikke enige og skrev leserin-

nlegg til avisene: “Ta ikke fra mødrene bestem-
melsesretten over sine barn! (...) Vi er så takk-
nemmelige over at parktanten lærer barna 
trafikkultur på veien frem og tilbake til parken 
(…) Det var engang sånn at en travel husmor som 
ikke hadde noen hjelp i huset, kunne la tante hente 
smårollingene sine så hun kunne få stelt i huset, 
eller i det minste være i fred noen timer. Det sluttet 
i forigårs. Stat og kommune har ikke tillit til hus-
mødrene. (...) Kommunen tenker ikke på hvorledes 
en mor skal kunne slippe fra huset og den minste 
for å bringe de andre til parktanten og hente dem 
igjen”.  Kanskje ble husmødrene hørt, i alle fall tyder 
flere beretninger på at påbudet ikke ble håndhevet 
særlig strengt. I februar 1950 fortalte tante Åse 
i parken på Schous plass til Aftenposten at hun 
«henter tyve smårollinger hver eneste dag klokken 
11, og synger og leker med dem i parken helt 
til klokken er 14». Tante Åse syns det var helt i 
orden at den gamle ordningen besto og 
journalisten slo fast at «den skal være bra 
misfornøyd med tilværelsen som ikke selv blir i godt 
humør når han møter henne med alle ungene på vei 
til parken og snøens gleder».

Tante Åse og barna på vei til parken. Den minste slapp å gå selv. Bildet sto på trykk i Aftenposten18.februar 1950. 
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Når en del problemstillinger rundt de praktiske 
arbeidsforholdene var konkretisert og nedfelt i 
lovverket, kunne parktantene, med fagforeningen 
i ryggen, for alvor begynne å jobbe for å bedre 
de fysiske forholdene på arbeidsplassen. Å få 
gjerdet inn parktanteplassene ble sett på som noe 
av det aller viktigste. Noen tok saken i egne hender: 
“Hos parktante i Vålerenga-parken er det kommet 
nettinggjerde rundt plassen med sandkasse der 
småungene holder til. Gjerdet var høyst påkrevd, 
for det var nesten uråd å passe på at ikke en eller 
annen av barna smatt ut i gata. Slik er det i mange 
av de andre parkene også, og flere av parktantene 
har søkt parkvesenet om å få satt opp gjerder. Noe 
resultat har søknaden ikke gitt og gjerdet på bildet 
her har parktanten selv måttet bekoste. Oppriktig 
talt, det virker nokså knuslet at Oslo kommune ikke 
har råd til å spandere disse små gjerdene som betyr 
så mye for ungenes sikkerhet” (Arbeiderbladet 
16.5.1947)

Parktantene ønsket seg også tilgang på vann og 
toalett, og kanskje en telefon. Det fantes ingen 
steder de kunne skifte bleier på barna, få vasket 
dem eller seg selv. Med tidens tøybleier ble 
løsningen at foreldrene sendte med en våt klut i 
en pose. Denne ble brukt når barna hadde gjort i 
bleien, og så var det å rulle sammen bleie og klut og 
sende herligheten hjem igjen i samme pose. Når de 
større barna måtte på do, skjedde det bak buskene. 
Hverken barn eller tanter hadde noen mulighet til 
å søke ly når været var dårlig. Man fikk selv ordne 
seg som best man kunne. Noen tanter var heldige 
og fikk båret inn vann i en tank av oppsynsmannen 
på mandager. Den skulle vare hele uken. Var man 
ikke så tilgodesett fikk man sjaue vann selv. 

Når det gjaldt det store spørsmålet - hus til park-
tanten og barna hennes - var igjen parktanten på 
Vålerenga tidlig ute. I 1949 fikk hun en gammel 
brakke som sto igjen etter tyskerne, den ble satt i 
stand ved hjelp av dugnad og basar og ble til stor 
glede. Også andre steder i byen måtte provisoriske 
løsninger tas i bruk. I Ullevål Hageby ble det meldt 
i Hagebybladet: «De daglige forholdene for hage-
byens parktante er mangelfulle». Noen parktanter 
i villastrøkene var heldigere stilt, som tante Bella 
i Kirkeåsveien på Nordstrand. Hun drev barnepark 
hjemme i sin egen hage. Selv svært unge parkbarn 
var bevisste på situasjonen, og ønsket seg tak over 
hodet. Sigrid Rønning Skrolsvik forteller: «I 1949 
gikk jeg i barnepark på Vestkanttorget. Jeg var 
15 måneder og ble «intervjuet» av Arbeiderbladet 
og da uttalte jeg at jeg var lite fornøyd med byens 
myndigheter, som ikke hadde sørget for parkhus i 
alle barneparkene!» 

Faksimile Friheten 24.12.1949
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Øverst til venstre: Typisk og praktisk 
parkbekledning fra 1940-årene. Britt 
Ystenes er klar for utelek i parken ved 
Botanisk hage ca.1949. 
Øverst til høyre to uskarpe, men 
sjeldne bilder, fra tiden før barne-
parkene fikk hus, gjerder og andre 
fasiliteter. Øverst har parktanten i 
Sofienbergparken sørget for å 
holde barna trygge innenfor et 
allerede eksisterende gjerde på 
stedet, kanskje i forbindelse med 
kirken eller kirkegården. På foto-
grafiet under har parktanten og 
hennes assistent samlet barna på 
tømmerstokken - det er spisetid. 
Bildet er tatt i Slottsparken i 1948.

Til venstre en faksimile fra 
Friheten 20.5.1948. Innsenderen 
mener kommunen bør koste på seg 
skikkelig sand sand til parkbarna, 
lett og finkornet, ikke den skitne og 
støvete sanden de henter fra sine 
egne sandtak. Den kan umulig være 
sunn, mener innsenderen, og stakkars 
mødrene som skal forsøke å få barn 
og klær rene igjen etterpå! 
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I 1948 var Friheten på besøk hos to parktanter - i 
Frognerparken i vest og på Ola Narr i øst”. Begge 
var klare på at: “Vi må få inneplass med nødvendig 
utstyr”. Tanten i Frognerparken beskrev sin 
arbeidsdag: “Det finnes ikke så morsomme unger 
som jeg har. Fra 1,5 til fem - mest gutter. 7 av dem 
er “faste kunder”, de kommer uansett vær og vind 
- noen ordentlige vikinger. (...) Tiden flyr avsted 
både for barna og meg, vi vet ikke ordet av det før 
mamaene kommer og henter dem igjen. De pleier 
å komme klokka 10.30 og være til klokka 14.30. 
Utenom de “faste” har jeg en del små “dagdrivere”. 
Ungene graver i sandkassen, kjører bil og sykkel, 
klatrer i busker og trær - også leker vi - alt mulig 
rart. “De tre bukkene bruse”, “Skjære, skjære 
havre”, “Bro, bro brille” og mye annet. Vi går ofte 
ned til dammen og ser på “gakk-gakken” og det er 
stor stas. De kan stå der lange tider av gangen og 
stirre på gjessene. Er det kaldt sørger jeg for at de 
holder seg i bevegelse, slik at de ikke fryser, men 
er det riktig mildt - leser jeg eventyr for dem. Og 
det er de svært glade i. Klokka 12 spiser ungene sin 
medbrakte mat - jeg hjelper de minste, de største 
greier seg selv. Er det riktig surt ønsker jeg vi kunne 
få innredet den gamle paviljongen. Den har stått 
ubrukt i mange år, og den ville være fin å søke ly i 
for oss. Men “tida går og paviljongen består”. 

På Ola Narr slet også tanten med at parktante-
plassen var dårlig tilrettelagt. Hun var fortvilet 
over at det ikke fantes annet enn et trekkfullt skur 
å søke inn i. “Etter mye mas fikk vi Parkvesenet til å 
legge denne stien. Men De aner ikke for et strev det 
er å komme opp her med barnevognen. (Journa-
listen kaster et blikk nedover jordet - og aner 
det.) (...) Og det er klart vi burde hatt et sted å 
være i dårlig vær.  På parktantemøtene blir også 
spørsmålet stadig diskutert. Hvert vårt lille hus, 
med nødvendig utstyr. Og dit må vi jo komme en 
gang. En gammel buss eller en jernbanevogn for 
eksempel, ville gjort nytten. Og det er ikke noe 
stort forlangende. (...) Men det hjelper ikke at bare 
vi parktantene maser, det må bli et krav slik at vi 
kan få et offentlig initiativ” 

Det var ikke bare i Oslo det ble drevet barne-
parker. Andre større byer som Bergen og Trond-
heim hadde også parkdrift og i forhold til trønderne 
var Oslo akterutseilt. Allerede i 1948 hadde Trond-
heim kommune fått på plass «små, hensiktsmessige 
hus» - «og både barn og personalet er under til-
fredsstillende forhold». Hvorfor fikk ikke Oslobarna 
noe lignende? Engasjementet var stort, og igjen er 

er leserbrev fra avisene gode kilder: «I Frogner-
parken er det bortimot 500 småbarn fordelt på 
27-28 parktanter. Av disse er det bare 20 som har 
tak over hodet, idet en tante som har holdt på i 22 
år fikk en gammel arbeidsbrakke på ca 10m2 nå i 
vinter. (…) Bortsett fra denne brakken, som ikke har 
andre bekvemmeligheter enn at den kan varmes 
opp, finnes det i dag ikke noe oppholdsrom under 
uvær og kulde, ja, ikke engang noe dohus for de 
små». Flere mente Oslo kommune måtte ta ansvar 
og rydde opp i forholdene: «Riktignok er park-
tantene private institusjoner og betales av 
barnas foreldre, men de må godkjennes og 
kontrolleres av parkvesenet. Til gjengjeld skulle det 
være parkvesenets plikt å gjøre forholdene skikke-
lige for dem, men det får en ikke inntrykk av». Den 
hensatte tyskerbrakka på Vålerenga hadde skapt 
presedens, og andre parktanter ytret ønske om 
noe tilsvarende, noe som ikke ble innvilget av 
kommunen De mente slike brakker ikke var «helse-
messig gode». «Antagelig er det mere helsemessig å 
sitte i kulde og regn og spise stivfrosne brødskiver» 
konkluderte en innsender tørt.

Leskuret i barneparken på Ola Narr 1948. (Faksimile: 
Friheten) 
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Spørsmålet om hus eller ikke til parkbarna var ikke 
noe nytt. Vi husker tanten på Vestkanttorget som 
søkte Parkvesenet om leskur og fikk avslag. I 1933 
hadde innsender E.E. klaget over de slette sanitære 
forholdene for parktanten og barna på St.Hans-
haugen. Hun mente at kioskene som var plassert 
ut ikke hørte hjemme i nærheten av leke-
plassene. Drops og sjokolade var ikke noe man 
ønsket i småbarnas hverdag. Derimot var 
mangelen på toaletter prekær. På St.Hanshaugen 
fantes riktignok et toalett på restauranten, men 
det kostet 20 øre pr.besøk; “En kostbar fornøielse 
- En kan næsten få en losjeplass i Nationalteateret 
for det en spenderer på “naturens vegne” på noen 
dager”. Og videre: “Og tenk på den arme parktante 
på St.Hanshaugen - for et slitsomt og oppofrende 
arbeid hun utfører hver dag - år ut og år inn - i all 
slags vær. Hun passer ved hjelp av sin assistent, 
en 20-25 unger. Hun må jo hjelpe de små med de 
intimeste ting - og da blir det å gå med dem bak 
trær, busker, hekker el. lign. Skulle hun helt ned til 
restaurantens w. c. for hver gang, blev hun sikkert 
nødt til å ansette en oppasser i fast rutefart, - og 
hvem skal betale det?” (Arbeiderbladet 30.3.1933)
E.E. mente at kioskene på lekeplassene burde 
bygges om til toaletter, det ville være ytterst 
kjærkomment. 

I 1940 hadde det vært en større, offentlig diskusjon 
rundt toaletter. Dr. Stoltenberg, leder av skole-
legetjenesten, påpekte at det spilte meget stor 
rolle både hygienisk og pedagogisk at barna kunne 
få komme på W.C. når de skulle gjøre sitt fornødne. 
Det var dessuten krig og mangelen på såpe gjorde 
det vanskelig for mødrene å få klær og bleier rene 
når barna hadde gjort i buksen i mangel på klosett-
anlegg. Dr. Stoltenberg anså det som viktig at 
«denne sak blir løst så snart som mulig». Oslo 
Helseråd inspektrise Gudrun Gjølme bifalt: «Jeg har 
selv i 2 vintre inspisert lekeplasser i parkene og kan 
bevidne hvor fortvilet og ufarsvarlige tilstande det 
er med hensyn til W.C.» 

Det var nok ikke bare mangel på forståelse fra 
kommunens side som hindret smårollingene i å 
få sine skur og toaletter. Man vurderte å sette 
opp varmestuer i Frognerparken allerede tidlig 
på 1940-tallet, ettersom det var der det var flest 
parktanter, men det var skjær i sjøen. Det var 
materialmangel under krigen og det var ikke bare 
å bygge i vei som man lystet. Dessuten satt det 
langt inne å bruke ressurser på vilkårlige skur, når 
det forelå planer for flytting av barnas permanente 
lekeområde i Frognerparken. Ingen så poenget med 
å bruke penger på midlertidige tiltak når dette nye 
«barnas paradis» skulle få alle tenkelige goder. 
Planen for det nye lekeområdet som var ferdig 
utarbeidet i 1942, skulle inneholde følgende:

1. Toaletter og urinaler for gutter og piker
2. Uværstak, leskur
3. Varme- og lekestue med drikkevann for småbarn
4. Rom for parktantene og vakten
5. 1ste hjelp stasjon

Likevel, man innså at situasjonen var presset, og det 
ble diskutert om det ikke tross alt var mulig å få en 
midlertidig løsning på plass. Korrespondansen gikk 
fram og tilbake i brevs form mellom Parkvesenet og 
Teknisk Rådmann. Mange engasjerte parter fulgte 
saken tett. Finansrådmannen mente det var helt i 
orden at barna var ute i det fri, de skulle tross alt 
herdes. Parkvesenet måtte da påpeke at det ikke 
var snakk om større byggverk som oppholdsrom 
over lengre tid, men kun et sted å søke ly, uten å ta 
av seg ytterklærne, der barna kunne spise og gå på 
toalettet under «rimelige temperaturforhold». 

I november 1942 ble firmaet Lillestrøm Industri A/S 
forespurt om å komme med et tilbud på enkle skur 
til formålet og leverte tegninger til et lite hus med 
varme- og spiserom på ca 20 m2, oppvarmet med 
vedovner, med urinal med avløp til urinkum, torv-
strøprivet, samt kott og vindfang, dimensjonert slik 
at det kunne være hendig som hvilebu for
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Øverst er tante Ingeborg fotografert i døren til den omdiskuterte tyskerbrakka i parken på 
Vålerenga rundt 1956. På bygningens høyre side ser vi det lille toalettet. Langbord med fast-
monterte benker er et konsept som fremdeles holder stand i dag. Bildet under sto på førstesiden 
av Arbeiderbladet 3.2.1934 og viser parktanten i Birkelunden som har spisepause i musikk-
paviljongen med de små. “De er heldige disse små, for de har en parktante til å passe på at det 
ikke skjer noe galt med dem”, sto det i billedteksten. 



52

Parkvesenet senere. Skurene var ment 
provi-sorisk, til en mer permanent løsning var 
utarbeidet, det skulle bygges på pilarer og koste 
kr. 8000 pr. stk. Parkvesenet søkte straks teknisk 
rådmann om midler, men må ha fått avslag, for 
ingen hus ble bestilt. I 1944 ble istedet et rom i 
kjelleren i Oslo Skøiteklubs klubbhus ved Frogner 
stadion tatt i bruk som toalett for barna. Det ble 
også satt opp et midlertidig privethus ved lekeplas-
sen ved Kirkeveien og i nærheten av Gratishaugen. 
Samtidig kom også faste bord med lave benker på 
plass. Disse tiltakene i Frognerparken hjalp 
imidlertid ikke parktantene andre steder i byen. 

I september 1946 kom et instendig brev til 
bygartneren fra parktanten og foreldrene i 
Sageneparken om at tanten måtte få hus. Omtrent 
samtidig skrev Ingrid Kogstad: «Som parktante på 
Evald Ryghs lekeplass tillater jeg meg å be om at 
der må bli satt opp et skur på plassen. Jeg har no 
over 20 barn samlet der hver formiddag, derav 
en stor del i barnevogner, de andre alle under tre 
år. Som det no er, er vi helt avhengig av været og 
må regne med å holde opp når det lir på høsten. 
Håper derfor at et skur må bli satt opp med det 

aller første». Finansrådmannen hadde misforstått 
da han trodde ønsket om tak over hodet hadde med 
bedagelighet og komfort å gjøre. Det dreide seg 
om i mange tilfeller om et være eller ikke være for 
parktanten. Tanten i Grønlands park var i samme 
situasjon som Ingrid Kogstad, og som på Sagene ble 
brevet til kommunen signert av både parktanten og 
foreldrene. Det var ytterst nødvendig å få et 
uværsskur, samt vannklosett, og gjerde rundt sand-
kassen. Foreldrene i nærmiljøet hadde stort behov 
for parken og hadde fått tanten til å starte opp. På 
grunn av de manglende foranstaltninger kunne hun 
imidlertid ikke ta så mange barn at det lønte seg 
å drive, og hvis det ikke ble en endring, måtte 
hun slutte. Problemstillingen øst/vest ble også 
trukket fram i brevet: «Østkanten er som bekjent 
ikke overlesset med parker eller parktanter og 
det er med en viss berettigelse at vi må ha lov til 
å be om at  arbeidet på østkanten ikke bør stå i 
siste rekke». Når man ser tilbake, tenker man at en 
skarve brakke burde da ikke være så vanskelig å få 
satt opp. Dessverre skrev bygartner Røhne tilbake: 
«Med det kjennskap en har til det nylig vedtatte 
budsjett for 1946/47 er det på det rene at det ikke 
kan avsees noe til de her nevnte formål».

I Kløverveien på Berg drev tante Berit Theien våren 1947 barnepark med kun en sandkasse og en plen. 
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Parktantene ble ikke prioritert. Vi må likevel huske 
på at det var vanskelige tider like etter krigen, og 
parktantevirksomheten føltes kanskje fremdeles 
litt lite håndfast, mer som et hyggelig, sporadisk 
tiltak som forgikk litt til og fra rundt omkring. 
Det ser dessuten ut som viljen til å hjelpe var der, 
det var midlene det skortet på. I 1947 anmodet 
man nemlig Byarkitekten om hjelp til å utarbeide 
tegninger til provisoriske uværsskur som kunne 
sette opp på en lettvint måte, «som et forslag for 
å avhjelpe den verste nød». Samme år fikk man et 
tilbud fra Maarud bedrifter på parktantehus. Det 
hadde rom for privet og rom for parktanten, samt 
plass til oppbevaring av leker o.l. Hvert hus skulle 
koste 3000 kr, noe Parkvesenet syntes ble for dyrt.
Det måtte da være mulig å bygge noe rimeligere 
selv? Men kanskje kunne man kjøpe inn bare ett 
eller to skur? Det var blitt bevilget kr.15.000 til 
leker og transportable gjerder på parktante-
plassene. Kunne noen av disse pengene brukes på 
et lite parktantehus? Bygartneren skrev: «Det er 
meningen at vi nå ved hjelp av våre egne folk i 
vinter skal gå i gang med å lage leker og flyttbare 
gjerder for småbarnplassene. I betraktning av at en 
har 60-70 parktanter i våre anlegg, burde den gitte 
bevilgning på kr.15.000 gå til gjerder og leker.» 
Det ble likevel foreslått å bruke 3000 kr av de 
15.000 på provisoriske uværstak, eventuelt søke 
en tilleggsbevilning på kr. 6000 til to skur, begge i 
Frognerparken. Det første forslaget ble godkjent 
og Rådmannen anbefalte oppførelse snarest: «Når 
en foreslår dette er det vesentlig for å kunne prøve 
denne type av uværstak og vinne erfaringer for 
deres fremtidige anvendelse.» Av de 60-70 park-
tantene i byen, vet vi at ca. 10 på dette tidspunktet 
hadde tak over hodet: «Når det blir så mange som 
10 er det fordi det i noen tilfeller musikkpaviljon-
gene blir benyttet.»

I Aker kommune var parktantenes fysiske 
arbeidsforhold også kritikkverdige. En gammel 
tyskerbrakke på Aker sykehus ble undersøkt, 
kanskje kunne materialene brukes, men man slo 
saken fra seg, til tross for at behovet var helt 
prekært. Det var i stedet enighet om at det burde 
utarbeides en helhetlig plan for oppsetting av park-
tantehus, ikke bare gå i gang med små strakstiltak 
her og der. Sosialkomiteen i Aker søkte derfor i 
samråd med Aker parkvesen om en bevilgning på 
250.000 til oppførelse av varmestuer. Dette var 
i februar 1948 og pengene kom. 1949 var nemlig 
året da det første kommunale parktantehus 
materialiserte seg i sin endelige form. Det var på 
høy tid. I 1948, samme år som Oslo og Aker kom-
mune var blitt slått sammen, hadde klubbhuset på 

Frogner brent ned til grunnen og barna i 
Frognerparken var bokstavelig talt igjen ute i 
kulden. Plan- og anleggskontoret var løsningsorien-
terte og foreslo at en transportabel hvilebod som 
sto lagret i Kingos gate kunne flyttes til Frogner 
for å avhjelpe det akutte behovet. Brakken var klar, 
den kunne settes opp i løpet av én dag. Byråkratiet 
sørget for at det tok mye lenger tid enn som så. 
Korrespondansen vedrørende hvileboden var innom 
fire instanser før det lille, midlertidige skuret 
kunne godkjennes og komme på plass, til tross 
for at alle var enige om at det var en god idé. Det 
hele tok over en måned. En annen løsning som må 
nevnes er den gamle sporveisbussen parktante 
Inga Ødegaard fikk tillatelse til å benytte ved 
Frogner stadion i oktober 1948. Den var fin å søke 
ly i, men dessverre ble bussen utsatt for hærverk, 
ruter ble knust, og mange syntes bussen var et 
fælt skaberakkel som skjemmet området. Til slutt 
ble den fjernet, uten å bli erstattet. 

Øverst Stiftsgården i Trondheim, der det i en del av 
bygningens hage som ikke var i bruk, ble det startet 
barnepark på 1950-tallet. Barna brukte den gamle 
paviljongen i forgrunnen som parkhus. 
Nederst Oslo Skøiteklubbs klubbhus ved Frogner 
stadion, der noen av parktantene fikk benytte 
kjelleren og  toalettene .
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Øverst: Tegning til barneparkhus utarbeidet av Berg husmorlag i Trondheim. Huset hadde høyere standard enn Oslo 
kommunes standard parktantehus fikk. I midten og nederst til venstre: Det aller første kommunale utkast til et hus 
spesielt beregnet på parktantevirksomhet. Dette ble ikke oppført. Kryp-inn-skuret som senere ble valgt var av ennå 
enklere utførelse, uten et lukket rom for parktanten (avtegning, Parkvesenets arkiv). Nederst til høyre: Et av 
forslagene i den tidlige prosessen: Provisorisk uværsskur på Oslos lekeplasser (Parkvesenets arkiv, 1942) 
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Det siterte leserinnlegget om den helsemessige 
effekten av å spise frosne brødskiver utendørs 
stod på trykk 5.februar 1949. Samme år fikk altså 
endelig barneparkene hus. Allerede 8.februar 
samme år skrev Arbeiderbladet om Oslo kom-
munes treårsplan for bygging av uværsskur og 
parktantehus, en plan til 225.000 kroner. 
24.desember samme år fulgte avisen opp med en 
reportasje om skurene som var under bygging, 
sågar med et besøk på verkstedet der de ble 
montert (bildet over). Overskriften var: “Det første 
uværsskuret” og journalisten skrev engasjert: “Men 
her forleden dag kunne vi i alle fall fotografere 
det første uværsskuret som nå er slått sammen 
på Parkvesenets snekkerverksted. Det er oppført 
som modell, og dersom det holder mål når det blir 
prøvd, er det meningen å gå i gang med å lage en 
serie slike uværsskur. På bilet demonstrerer 
fungerende formann Olsen sitteplassene som 
under har rom til saker og ting. Over sitteplassene 
går hyller som ungene kan legge fra seg sakene 
sine på. Taket er det meningen å lage av impregnert 

lerret, og det skal være slik innrettet at det skal 
kunne rulles over og av i en fart- parktante skal 
selv kunne greie det”. Det lyder paradoksalt og 
nesten komisk at når parktantene endelig skulle få 
et hus å søke ly i, ble det foreslått en modell der 
taket faktisk skulle kunne tas av og på, all den tid 
hele poenget jo var å endelig komme under tak! 
Nå ble heldigvis ikke dette noe av. De nye skurene 
fikk skikkelige tretak, med kledning av bølgeblikk. 
Byarkitektens kontor hadde forøvrig utarbeidet 
sitt “Leskur for parktanteplass” meget enkelt, med 
tre vegger og foldegrind til å stenge om kvelden. 
Journalisten i Arbeiderbladet var noe skeptisk: “...
og vi for vår del synes nå at det må bli liten hjelp i 
et skur der den ene veggen er helt ute. Kommer det 
uvær som står rett på, vil det neppe bli behagelig 
å oppholde seg i skuret. Men slikt må en gå ut fra 
at de som eksperiminterer med sakene finner den 
rette løsningen på. Hyggelig er det iallfall å se at 
det blir arbeidet med sakene, og siden det nå er 
julekveld, kan vi jo ta det som en foreløpig jule-
klapp. Måtte det bare gå fort!”

Det første kommunale parktantehuset demonstreres, på Parkvesenets snekkerverksted, desember 1949. 
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Det hersker noe uklarhet om når Oslo kommunes 
julegave til parktantene offisielt ble tatt i bruk. 
Mye tyder på at et prøveskur hadde blitt ble satt 
opp på Alexander Kiellands plass i februar 1949, 
altså flere måneder før verkstedsmodellen ble vist 
fram. Dagbladet skrev 25. februar at “kommunen 
har planer om å oppføre lignende små, åpne hytter 
på en rekke parktanteplasser i Oslo. En mengde 
barn møtte i går opp for å leke i skuret”. Noen av de 
fremmøtte hadde stilt spørsmål om hvorfor huset 
var så lite, kunne det ikke gjøres større? Svaret 
var at parkene var beregnet på maks 20 barn, så 
størrelsen var tilstrekkelig. 

Først i 1950 ser det ut til at det store løftet kom. 
“Kryp-inn” ble uværsskuret kalt, eller «Leskur 
for parktanteplass». Det var ment provisorisk, 
men som ble stående over hele byen i mange tiår. 
I tillegg til de nevnte benker og hyller innvendig, 
var det også knagger både ute og inne, til hjelp for 
tørking av klær, og på baksiden av huset var det et 
lite toalett av type utedo. I første omgang ble det 
bevilget penger til åtte Kryp-inn, så meldte avisene 
at ti-elleve Kryp-inn ville bli satt opp, fire av dem i 
Frognerparken. Vi vet nå at det snart kom mange, 
mange fler. Utover 1950-og 60-tallet ble det 
plassert et Kryp-inn i omtrent hver eneste barne-
park i indre Oslo, og også utover i drabantbyene og 
villastrøkene. Kryp-inn ble oppført så langt ut som 
Bøler i øst og Røa i vest, og kanskje ennå lenger 
avgårde? Kryp-inn nr.1 ble satt opp hos tante Åse
i 1950 og Aftenposten dekket selvsagt begiven-
heten: «Det første av disse husene sto i går fullt 
ferdig på Schous plass og resten skal plasseres 
rundt omkring i byen. (...) Her kappløper ungene 
ut og inn av det nyoppsatte leskjul, hvor de nu kan 
søke ly for vær og vind»

Sammen med Kryp-inn kom det etterhvert også 
flere lekeapparater i parkene. Det ble satt opp 
gjerder og parkene begynte å ligne noe vi i dag 
vi i dag kanskje vil kalle en liten barnehage. 
Barna selv har både gode og dårlige minner fra 
parklivet på slutten av 1940-tallet: «Jeg gikk i park 
i Slottsparken 1947-49. Husker at vi akte ned fra 
Camilla Collett-statuen på runde sklibrett med 
lærhank. Syntes det var en lang, bratt bakke. 
Komisk å se den «bakken» i dag» (Liv W. Steen). 
«Gikk hos tante Tora i Uranienborgveien. Bare 
virkelig gode minner, en fantastisk dame, vi elsket 

henne» (Karin Rustad Graham). «Gikk i Kampens 
park, øvre, den såkalte «Ny’ern» inn mot gjerdet til 
dagens Gjøvik-bane i ca.1947. Hadde melk og mat-
pakke i sekken. Husker bare en sinna parktante og 
at jeg gråt som besatt - melka fra solveggen hvor 
sekken hang ble åpenbart truet ned - og kom opp 
igjen. Har ikke likt melk siden…» 
(Finn Kampestuen-Berntzen).

Øverst: Glade barn på Schous plass, foreviget av 
Aftenpostens fotograf. Nederst: Kryp-inn i parken 
på Kuba, Grünerløkka. 
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Til tross for uenigheter og mye fram og tilbake i 
leskur-saken, sto Oslo Parkvesen i 1949 som bygg-
herre for et for sin tid stort og godt utstyrt bygg 
i Solveien barnepark på Nordstrand. Huset fikk et 
innendørs oppholdsrom på nesten 30 kvm, W.C., 
kott for leker og et rom for parktanten. Arkitekt var 
H. O. Elgethun (øverst til venstre).
Øverst til høyre: Tegning av Kryp-inn, som kan 
sammenlignes med Husmødrenes barnehage på 
Øvre Ullern fra 1953  (midten til venstre). Vi forstår 
at Kryp-inn var en minimumsløsning. 
Kryp-inn ble raskt oppført utover i stor-Oslo, også 
på privat initiativ. Over Kryp-inn i Damefallet på 
Nordberg, og til venstre tegningfor oppførelse i 
Thunes boligselskap på Voksen. 
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Husmødre og turisme5

Bjølsenparken på 1950-tallet. 
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Husmødre og turisme

  Hver formiddag gikk Ole Alexander Filibom-bom-bom i parken til 
parktante. Han fikk på seg to gensere og kjeledress og en svær gul oljebukse, 
og topplue og skjerf og votter. På ryggen hadde han en liten rød ryggsekk, 
og oppi den lå det både matdåse og melkeflaske. Mor og han måtte gå et lite 
stykke nedover fortauet før de kom til parken og enda det bare var en liten 
stubb å gå, tok det lang tid, for her var det så mye rart å se på. Det var 
trikker og busser og lastebiler og alminnelige biler, og drosjebiler og sprute-
biler og sopebiler og brannbiler og politibiler og søppelbiler og motorsykler 
og alminnelige sykler og trehjulssykler og hester. Ole Aleksander så så mye på 
alt sammen at øynene holdt på å trille ut av hodet på ham. 
  Endelig kom de til parken med alle de store, gamle trærne og alle de koselige 
små veiene. På alle disse veiene kom det gule oljebukser spaserende, og oppi 
dem var det små jenter og gutter. Der sto parktanten og tok i mot alle 
sammen. Barna fløy rett bort i sandkassen og begynte å arbeide så det kost. 
Noen små gråt litt da mammaene gikk, men da tok parktante dem på armen og 
sa: “Næmen, nå skal vi jo ha det så morsomt, og mamma kommer snart igjen!” 
Og da holdt de opp å gråte med en gang. 

“Ole Aleksander Filibom-bom-bom” Anne-Cath Vestly 1953

Bjølsenparken på 1950-tallet. 
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På 1950-tallet var de fleste mødre hjemme-
værende. Slik var tidens kjønnsrollemønster. 
Samtidig var vi på vei mot en brytningstid, det var 
ikke lenger helt uvanlig at kvinner tok arbeid uten-
for hjemmet, og behovet for barneparker fortsatte 
å øke. Bente Guro Bratsberg forteller om sine 
familieforhold og sin tid i parken på Bjølsen: «Jeg 
fikk gå der av og til etter at mine foreldre ble skilt 
i 1950 eller 1951 og mor fikk jobb i melkebutikken 
til fru Enersen i Bjølsenborgen. Jeg har bare gode 
minner fra tiden i barneparken til tante Zora». Noen 
familier gikk mot strømmen: “Med begge foreldre 
i jobb var det fint å få være med tante Henny i 
parken” (Grete Irene Hovden Døvik). Mødrene som 
gikk hjemme hadde også behov for parkene, det var 
kjærkomment med litt barnefri: “Jeg gikk i Sagene-
parken ca.1960. Tror det var for å gi moren min ro 
og dessuten for å kunne leke ute” (Elin Sputnesset). 
Grete Kristiansen gikk ikke fast i parken: «Jeg fikk 
lov en sjelden gang når mor skulle jobbe. Parken 
nederst i Damefallet, Ullevål. Litt spennende å ha 
med en liten sekk med mat og kakao, 1950/51». 
Noen hadde mødre som arbeidet i parkene. En 
del var kun vikarer ved behov, kanskje som 
assistenter, en viktig hjelp for den faste park-
tanten. Tall fra Statistisk Sentralbyrå fra 1968 
forteller at på landsbasis var kun 23% av norske 
kvinner yrkesaktive. De fleste barn på 1950-
tallet hadde det nok derfor  som Hilde Balstad, som 
gikk i parken øverst i Birkelunden på Grünerløkka, 
og senere i krysset Sannergata/Th.Meyers gate 
på 1950-tallet: «Husker godt tantene. Broren min 
rømte! Det var et fantastisk tilbud. Moren min var 
hjemmeværende husmor». 

Etter 2.verdenskrig kom barn og barndom i 
fokus i enda større grad enn i mellomkrigstiden. 
Velferdsstaten vokste fram, og samtidig ble barn-
dommen og dens betydning anerkjent - en periode 
i livet som var formende, skapende og identitets-
givende. Det var viktig at barn fikk være barn på 
sine premisser. Først da kunne oppveksten danne 
grunnlag for et godt liv senere. Barndommen og 
ungdommen ble sett på som dannelsesprosesser, 
der barna ikke bare skulle formes til kompetente, 
selvstendige og ansvarlige individer, men også 
tilegne seg sin kulturs verdi- og normsystem. For 
de yngste betydde dette at de måtte få komme ut 
av hjemmet, sosialiseres med andre barn og delta 
i stimulerende aktiviteter. Arkitektene som skulle 
tegne barnehager la nye, pedagogiske prinsipper 
til grunn for planleggingen og dro på studieturer 

bl.a. til Sveits og USA for å få impulser. Barne-
hageutbyggingen gikk imidlertid langsomt, og de 
nye daghjemmene, som de ble kalt på den tiden, lot 
vente på seg. Dermed var det barneparkene som 
fortsatt dominerte på 1950- og 60-tallet. De gikk 
ofte under betegnelsen “barnehage”, noe som kan 
virke forvirrende når man leser eldre tekster. Det 
tidligere begrepet “parktanteplass” gikk ut av bruk 
etterhvert som tantene fikk faste og inngjerdede 
områder. 

Etter at spedbarna hadde vært hjemme hos mor 
den første tiden, ble barneparken sett på som et 
godt alternativ: «Vanligvis er det barn fra 2 år og 
oppover vi finner hos parktanten. (…) «Tante» er et 
godt holdepunkt denne tiden når de små for første 
gang skal begi seg ut i barneflokken etter den stille 
og rolige tilværelsen hjemme hos mor. Her er det 
forskjellige lekeapparater, vipper, klatrestativ og 
husker. Trillebåra har de som regel med seg 
hjemmefra. Sandkassen er det virkelige samlings-
stedet om våren, på forsommeren og om høsten. 

Den typiske husmor, foreviget 1963. Bildet er 
arrangert, i forbindelse med en demonstrasjon av 
praktiske plastprodukter, og viser tydelig tidens 
kvinneideal. 
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Øverst: Barneparken på Ola Narr, til venstre for hoppet. Som nummer tre fra venstre på første 
rad sitter Ellinor Lie, med kaninskinnslue. Hun forteller at tante Linnea sitter helt til ventre, med 
hatt. Kvinnen med skautet tror hun kanskje kan være en mor. Hjalp hun til i parken? Det var nok 
i så fall kjærkomment. At én person alene skulle ha ansvar for et så stort antall barn vi ser på 
bildet ville i dag vært utenkelig. 
Nederst: Tante Gusta (Augusta) med barneflokken foran Kryp-inn i parken på Malerhaugen. 
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Om vinteren er det best når det er snø, og 
kanskje kan en liten tass her få prøve sine nye ski 
for første gang. (…) Likevel må en være klar over at 
en parktante-virksomhet har sin begrensning når 
det gjelder å dekke de større barnas behov - 
uansett hvor dyktig parktanten er. De store barna 
gis ikke nok utviklingsmuligheter så lenge leke-
plassen bare dekker et mindre område og er 
utstyrt med vanlige, ferdige lekeapparater. De 
minste, opptil ca.4 år, trives godt hos parktante 
når hun er flink med barna og glad i dem. De krever 
ikke så meget av omgivelsene. (…) Når barna blir 
større, kjeder de seg ofte hos parktante» 
(Foreldreboken, 1961).

Tanken om at barneparken kun skulle være et 
tilbud til de yngste barna ble vanskelig å etterleve 
all den tid barnehageutbyggingen gikk så sakte 
som den gjorde. Arbeiderbladet skrev 15.august 
1956 om 4000 Oslobarn som denne dagen skulle 
troppe opp hos parktante etter ferien. I august 
1964 var tallet steget til cirka 5000 barn, fordelt 
på 212 tanter. 100 av plassene var kommunale, 68 
private, drevet av borettslag, husmorlag o.l. Noen 
av plassene hadde altså mer enn én tante. 5000 
kan høres mye ut, men ifølge avisens utregning 
utgjorde det bare 16-17%. Offisielle tall hadde ikke 
kommunen. 

I 1959 kunne man i Adressebok for Oslo telle 29 
barnehager, et flertall av disse private, drevet av 
menigheter, sanitetsforeninger, borettslag, Hus-
morforbundet og andre. I 1968 gikk fremdeles ca 
15 000 barn i park på landsbasis, mot bare ca. 
9900 i barnehage. I 1969 var det hele 500 park-
tanter i Oslo. Samme år ble Landsforbundet for 
parktanter stiftet. Mange foreldre valgte park fordi 
det var det eneste alternativet: “Jeg gikk på Sinsen 
i siste halvdel av 60-tallet. Tanten ble kalt “Tante 
Kris”. Mamma møtte bare opp hver dag for å høre 
om det var plass. Hun betalte 5 kr dagen. Utedoen 
lå bak huset” (Hege Alvilde Johansen). I Akershus 
vet vi at det også var utstrakt barneparkvirksom-
het. For eksempel drev i 1969 9 av 11 husmorlag i 
Asker barnepark, i Østre Bærum var tallet 7 av 17. 
Imidlertid var det bare 2 av 12 på Øvre Romerike 
og 1 av 9 i Ytre Follo. 
 
Dessverre var det ikke alltid mulig å få plass hos 
parktantene, til tross for at det stadig ble flere av 
dem. «Jeg er nummer 23 på kølista til parktante, 
det er helt fortvilet. Min datter som er enebarn 
kommer ikke sammen med andre barn. (…) Hvorfor 
skal det være for lite parktanteplasser i Oslo, hvor 

det også er omtrent umulig å få inn et barn i barne-
hage eller daghjem?» uttalte en mor (Arbeider-
bladet 28.8.1964). I de nye bydelene var det også 
mangel på tilbud: «Ryen boligfelt er uten barne-
anlegg. Det kryr av barn. Parktante må komme nå» 
(Arbeiderbladet 12.9.1960). «Kalbakken mister 
parktante. Fortvilelse og rådløshet blant mødrene 
på Kalbakken i øyeblikket. Parktantevirksomheten 
på stedet skal nedlegge» (Dagbladet 6.11.1965). 
«Først når daginstitusjoner og parktante-plasser er 
i sving, kan en si at livet begynner å fungere noen-
lunde knirkefritt for mødrene i strøket» (Om Tveita, 
Arbeiderbladet 31.5.1966). Parkinspektrise Karen 
Bergli mente situasjonen ikke var så ille som avisen 
påsto. Ifølge kommunen var ikke mange steder det 
var ventelister av betydning.  «Når det blir søkt om 
å åpne parktanteplass et sted, pleier vi å skaffe 
areal. Det er ellers et spørsmål om bevilgning av 
penger». I 1964 bevilget Oslo kommune 100 000 
kroner til parktantevirksomhet. Det skulle dekke 
innlegg av vann, letak, lekeutstyr, bord og benker. 
Lønn fikk ikke tantene fra kommunen ennå.

Barneparken ved Ringnes på Grünerløkka på 1950-
tallet. Legg merke til parktantens overall. 
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Det kan synes som Oslo kommune støttet opp 
så godt de kunne hvis planer for oppstart av en 
barnepark allerede forelå, men de tok ikke initiativ 
selv. Mange parker startet på 50- og 60-tallet var 
private: Furuset – Furuset sanitetsforening 1951. 
Nordberg barnas hus – Nordberg sanitetsforening 
1952. Teisen – Teisen velferdsutvalg 1955. Speider 
og barn – Øvre Grefsen husmorlag 1955.  Tonsen-
hagen – Tonsenhagen velforening 1967. Samtidig 
ble parker nedlagt, til tross for det store behovet. 
I 1967 mistet 40 barn på Manglerud parken sin, 
da tomten trengtes til parkeringsplasser. Dette 
var scenarioet mange steder. En ny parkinspek-
trise,  Lillegun Ording Sund, hadde overtatt, og i 
sin tid i stillingen gjorde hun en stor innsats for å 
bedre forholdene i byens parker. «Dårlig service 
for mødre og barn» uttalte hun. «Det er dessverre 
en stadig kamp for å beholde de ca 200 park-
tante-plassene vi har. Særlig i private borettslag 
der vi har ca 40 av plassene, ser vi rett som det er 
at garasjer tar plassen som var satt av til barn. Det 
er en stor mangel at parktanteplasser ofte ikke er 
regulert inn i boligområdet fra første stund, det 

burde være et minstekrav som service for mødre 
og barn. (…) Det beste vil være at vi overalt har 
parktante-plassene på kommunale tomter og i 
parkområder». (Arbeiderbladet 8.8.1967)

Lambertseter var et av de nye boligfeltene hvor det ble drevet mange barneparker. Parken på bildet lå ved Gråsteinveien 
12 og 14. Senere ble den flyttet ned i skogen ved nummer 30. 

Eksempel på overskrifter fra tidens aviser. 
Barneparkene var mye omtalt i pressen. 
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Oslo Helseråd fortsatte i 1950-årene å ha 
den helsemessige kontrollen med parkvirksom-
heten, etter retningslinjer utarbeidet av Sosial-
departementet. Parkinspektrisen fulgte opp 
disse. Et virkelig positivt tiltak var at Oslo Barne-
vernsskole i 1952 startet opp kursvirksomhet for 
parktanter, et kurs som snart ble obligatorisk. 
Dette var viktig, for året etter kom parkvirksom-
heten inn under barnevernloven og for å få arbeide 
som parktante krevdes det nå godkjenning fra 
Barnevernsnemda. Det fikk man ikke hvis man ikke 
hadde de rette kvalifikasjoner og egenskaper: «Det 
heter i forskriftene at en parktante må ha forut-
setning for arbeid med barn og bør ha utdanning og 
praksis for slikt arbeid, f.eks. utdanning i barne-
pleie, praksis i godkjent barnehage eller spesial-
kurs for parktanter. Videre må hun ha kjennskap til 
førstehjelp. De større kommunene har hatt flere 
kurs for parktanter og i et par tilfelle har flere 
mindre kommuner slått seg sammen om slike kurs. 
(…) Det er en stri jobb å være parktante i vårt 
klima, og en må ofte beundre dem som fortsetter i 
dette arbeidet i årevis og tar seg av smårollingene 
med omsorg og slik at mødrene kan være trygge 
for dem. (…) Foruten å godkjenne parktanten skal 
Barnevernsnemda godkjenne lekeplassen, utstyret, 
antall barn, hvor lenge de skal være hos parktante 
til de forskjellige årstider osv.» (Foreldreboken, 
1961). 

De nyoppsatte Kryp-inn-skurene hadde hjulpet 
en del på de fysiske forholdene i parkene, men 
kunne ikke møte Departementets, nærmere 
bestemt Barnevernsnemdas, retningslinjer fra 
1950, som sa at alle barneparker burde ha 
vaskemuligheter og et oppvarmet rom på ca 12 
kvm. Kryp-inn oppfylte ingen av de to kriteriene. 
En del parker måtte dessuten fremdeles vente før 
de fikk sitt Kryp-inn, og skurene hadde som kjent 
kun bøttedo, ikke ordentelig toalett.  “Gudene vet 
hvordan vi fikk plass der (....) Jeg gikk i park på 
Kampen, 1958, der hadde vi et sånt hus til sekker 
og ekstra skiftetøy, og jeg mener å huske vi satt 
inne i huset når det regnet» (Tove Foss Ruud). 
«Huset var gult, og hadde et par trappetrinn ned til 
terrenget» (Terje Furuseth). «Huset var rødt med 
gult gitter. Inne var det benker rundt hele veien. 
Der satt vi og spiste matpakken vår. På baksiden av 
huset var det en utedo.» (Selma Aall). 

Fru Johansen, som drev park i hestehagen på 
Ekeberg i 1959, fortalte at kommunen hadde lovet 
henne en vannspring, noe hun ikke hadde fått. Hun 
måtte bære vann flere hundre meter. Hennes besk-
jedne ønske var et W.C. til barna. På 1960-
tallet var det dessuten fortsatt noen få plasser 
som ikke var gjerdet inn, selv om de heldigvis var i 

mindretall. «Foreldre prøver ofte å presse fram at 
en parktanteplass åpner før gjerdet er satt opp. 
Det kan vi ikke godkjenne. Først når alt er på plass 
kan parktanten ta til» (Lillegun Roding Sund, 
Arbeiderbladet 1.6.1966). Noen steder var 
dessverre gjerdene i dårlig stand. En liten gutt 
mistet livet i en barnepark da han forsøkte å krype 
under et hull i gjerdet, og ble sittende fast i en snor 
i jakken sin. 

Det var altså ikke slik at de nye og modern barne-
hagene satte en ny standard for komfort og 
fasiliteter hos tilsvarende barneinstitusjoner, som 
parkene. «Jeg gikk hos tante Gusta. Vi fikk søke ly 
inne på Teknisk Museum» (June Hellstrøm, parken 
på Malerhaugen, 1965). «Parken lå øverst i den 
bratte bakken foran nest siste husrekke i Sogns-
veien 102, studentbyen på Sogn. Et lite skur til å 
sitte under tak når det var kaldt, ellers var barna 
ute hele tiden. Ble det for kaldt var parken stengt 
den dagen» (Marianne Vestre Grønseth). «Vi hadde 
faktisk et tak å spise under da det var dårlig vær…
nærmest som et tak på fire stolper mener jeg å 
huske» (Mona Ulsrud, parken ved KNA-hotellet). 
«Tanten hadde en klut til snørrtørking som gikk på 
omgang. Satt ute og spiste i all slags vær” (Mette 
Pedersen). «Husker det som veldig kaldt, strev med 
pottetissing og svære basebukser” 
(Elin Sputnesset, Sageneparken). 

Elsa Aaquist Storeng viser typisk park-
bekledning på forsiden av Norsk Ukeblad 
nr.17 april 1969. 
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Spisetid hos tante Zora i Bjølsenparken 1953. 
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St.Hanshaugen, en typisk bypark. Barneparken har rødt Kryp-inn 
med gul grind. Colletts gate i bakgrunnen. Det lå også en park 
lenger øst på haugen, mot Geitmyrsveien. Bildet er tatt i 1966.
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Overraskende nok var en annen eldre problem-
stilling også aktuell: «Jeg gikk hos tante Edith 
1960-63. Tante Åse holdt til i naboparken. Vi ble 
hentet på hjørnet av Kirkeveien og Middelthunsgate 
og holdt i tau opp til parken» (Tine Pay). Nesten 15 
år etter at det var vedtatt at tantene ikke lenger 
skulle hente barna på denne måten, var det mange 
steder altså fremdeles praksis. Foreldrene følte 
det kanskje tryggere på denne måten? Men om 
barna kom seg uskadd fram, kunne farlige situa-
sjoner likevel oppstå i selve parken: «Jeg var 
misunnelig på de som fikk gå i barnehage, det var 
kaldt, og jeg ble bitt av en hund som hadde kommet 
seg inn i parken» (Carl Jansen ca.1964). «Gikk i 
parken hos tante Eli, ved siden av Habben i Torg-
bakkgata på Grünerløkka. Fra midten av 60-
tallet. En gang brakk jeg først en arm, så etter noen 
uker den andre, men var fortsatt i parken». Noen 
hadde også vonde opplevelser i barneparken som 
de fremdeles tenker på mer enn femti år senere. 
En mann som gikk i park på midten av 1950-tallet 
husker en assistent som han beskriver som “ikke 
var egnet til jobben sin”. Da han feilaktig ble 
anklaget for å ha slått en annen gutt, ble han låst 
inne alene i et hus som ble brukt som oppholdsrom. 
Han gråt og forsøkte å dunke i døren for å komme 
ut, men det tok likevel lang tid før han ble sluppet 
fri. Kort tid etter tok hans mor ham ut av parken 
og han fikk i stedet begynne i barnehage. Den 
beskriver han som «et godt sted å være».

Framover mot 1970-tallet gikk det fremdeles 
langsomt med både utbygging av parker og 
opprusting av de eksisterende. I 1968 sa Lillegun 
Ording Sund opp sin stilling som parktanteinspek-
trise. «Den drivende og inspirerende kraft» ble hun 
kalt, men hun anså det som nytteløst å fortsette. 
Hun hadde i lengere tid gitt uttrykk for at det fra 
kommuneadministrasjonens side var vist en altfor 
lite engasjerende holdning overfor så vel park-
tantenes virksomhet som overfor lekeleder-
virksomheten. Altfor mye byråkrati, altfor lite 
handling, mente Ording Sund og i 1969, noen 
måneder etter at hun hadde fratrådt sin stilling, 
la hun fram en utredning som slo fast at, jo, det 
var ventelister de fleste steder, til tross for hva 
kommunen sa. Det ville snart være udekket behov 
for parktante i en rekke nye drabantbyer, som 
Romsås, Bøler, Haugerud, Tokerud og Ammerud, 
og det var helt nødvendig å heve standarden på de 
plassene som allerede fantes. «Parkavdelingens 

tidligere resonnement at en kunne skaffe til veie 
flere og enklere parktanteplasser, i stedet for få og 
mer solide plasser, er bare å beklage for dem som 
har ansvaret for driften. (…) Tidligere kunne man 
kanskje tro at mange av plassene bare skulle bestå 
noen år. Men slik har det ikke gått.  Derfor er noen 
steder standarden så dårlig at man kunne ønske å 
avvikle virksomheten. Dette kunne f.eks. tenkes for 
plassene i Frognerparken, der det i og rett utenfor 
parken er ca. 15 parktanter. Presset fra foreldrene 
på disse plassene er imidlertid så stor at driften av 
dem må fortsette, det manglende utstyr til tross». 
Helst burde kommune overta hele parktante-
virksomheten, mente Ording Sund. Tantene burde 
ansettes på deltid i kommunen og få kommunal 
lønn – «Slik at det kommunale reglement bedre kan 
overholdes og tilsynet lettere kan overkommes, til 
beste for både barna, foreldrene, og parktantene 
selv. En kan ikke se bort fra at en slik utvikling vil 
resultere i et større ansvar og en større interesse 
hos den enkelte parktante både for arbeidssted 
og utstyr. Kravene til skoler og kurs må heves, og 
det må inngås en mer forpliktende kontrakt 
mellom parktantene og kommunen» 
(Arbeiderbladet 16.11.1968 og 12.2.1969)

Parkinspektrise Lillegun 
Ording Sund. 
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Parken på vei mot 70-tallet. 
Øverst: Glade jenter i Uranien-
borgparken april 1964. F.v. 
Irina, Torill, Anne Kristine og 
Janne
Midten: 16.mai i parken i
Feddersens gate på Torshov, 
midten av 60-tallet. Nina 
Lorentsen (t.v) fikk være med 
sin søster, som gikk i parken. 
I bakgrunnen sees parkens 
eneste mulighet for å søke ly. 
Nederst: Lilleborg, september 
1969. 49 barn, to tanter!
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Leken sto sentralt i barneparken - helt i Vera Hansens ånd. Øverst aker Kjell Wiik med parktanten på Hoff vinteren 1955. Nederst til 
venstre klatrer barna på Bergkrystallen. Nederst til høyre har barna i Slottsparken samlet seg rundt flyet, bygget av en tønne. Året 
var 1958. 
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Barnas egne beretninger fra 1950- og 60-tallet er  
heldigvis stort sett preget av mer optimisme enn 
det vi finner i de offentliges uttalelser. Utedo var 
ikke optimalt og kunne gi traumatiske opplevelser, 
på St.Hanshaugen hadde de posedo og parktante 
Sissel Rognerud husker med gru hvordan dotøm-
meren kom løpende etter barna med bøttene for 
å tøyse med dem når den ble tømt en gang i uken, 
men for flere var enkel standard og  friluftsliv helt 
i orden: «Jeg, mine søsken og mine to barn gikk hos 
tante Ellen på Huk. Det var fine stunder med fri 
lek og matpakkestunder i den gamle dukkestuen. 
Matpakke og varm kakao. Vi var mest ute, samme 
hva slags vær det var. Jeg tror det var Husmor-
laget som finansierte barneparken» (Marit 
Johnsen). «Bare gode minner derfra: Utelek i all 
slags vær, kakao i flaske med ullsokk rundt for å 
holde den varm, og matboks» (Marit Bull Enger, 
Damefallet, Nordberg, 1953). Kakaoen på termos, 
som egentlig var en flaske pakket inn i sokker 
eller avispapir er det mange som husker: “Det var 
termos det! Sekkene kan jeg huske luktet litt surt, 
men minnene er gode” (Wenche Winsnes, Korsvoll). 
Laila M. Anseth, som gikk i barneparken vis-a-vis 
Jacob kirke i 1950, har et litt annerledes minne: 
«Her var det utelek hele dagen! Har bare gode 
minner herfra, også innom Schous bryggeri, hvor 
mor kjøpte vørterøl, som jeg drakk i lekeparken».
Selv om parkene ikke hadde noe fast, pedagogisk 
opplegg, organiserte mange parktanter ulike 
aktiviteter. Sangleker som Bro bro brille, var mye 
brukt. Øyvind Østerklev husker han kom hjem fra 
tante Zora og ba moren synge den nye sangen de 
hadde lært: «Grisen har ikke noe øl». Moren ble 
lettere opprørt og dagen etter tok hun tante Zora 
for seg og lurte på det var hun drev og lærte barna. 
Svaret var «Bæ, bæ lille lam, har du noe ull?» Ikke 
lett for en toåring å skille mellom ordene. 

Av lekeapparater var husker og sandkasser var 
mest vanlig. «De minste lå fast i vogn og de som 
var større full aktivitet i sandkassen (Tom 
Singdahlsen). «Jeg kan fortelle at i Bjølsenparken 
hadde vi husker. Den ene var som ei stor kasse som 
vi satt fler i samtidig. Tantene hadde nok litt jobb 
med å få «likevekt» der» (Mona Ulsrud). “Husker 
hvor moro det var å binde akebrettene sammen og 
lage tog i den bittelille “bakken” i parken” (Sissel 
Rognerud). Naturen i seg selv kunne også gi stimuli: 
“Fra parken så vi rett på Frydenlund fabrikker, 
elsker forresten maltlukten den dag i dag. Det var 

en stor åpen plass foran hvor jeg husker at vi hadde 
mye moro med noen busker som det vokste små 
“snøballtrær” på” (Linda Andreassen Rovedal). 
“Jeg gikk i park som lå der hvor Südøst nederst i 
Trondheimsveien ligger. Hadde mye morsomt når 
Akerselva gikk over sine bredder. Førte med seg 
mye spennende for oss smårollinger” (Ann-Christin 
Lindvær). For mange små var tantene høyt elsket 
og de ble besøkt selv lenge etter at de tidligere 
parkbarna hadde begynt på skolen. Noen huskes 
av svært mange, som tante Zora i Bjølsenparken 
og tante Linnea på Ola Narr. «Tante Linnea. Vakkert 
navn og skjønn dame» (Ingvill Andersen). 
«Vi elsket tante Malli!» (Else-Marie Haakonsen, 
Rektorhaugen, Berg).  Karin Jacobsen, som gikk i 
parken ved Botanisk hage husker at en av tantene 
kjente henne igjen flere tiår etter at hun gikk i 
parken. “En av tantene var så flink til å synge. 
Det var en fin tid. Vi hadde karusell, husker og 
dumphusker. Rundt parken var det høyt gjerde, 
men jeg kunne se hjem. Broren min gikk også der”

En bønn fra en parkmor, Arbeiderbladet 21.2.1962



74

Øverst til høyre: Wenche Ellinor 
Wexhal med gummibukse i parken på 
Gråbeinsletta, Sagene 1953. “Jeg var 
redd fotografen, og det synes. Tante 
Mally. Godtante med mørkt hår og 
et koselig smil. Mor jobbet også der i 
blant”.  Øverst til venstre parken ved 
Paulus kirke, julen 1964, deretter 
Godalsparken på Tåsen, også på 
60-tallet, Kampen park 1960 og 
Galgeberg på 1950-tallet. 
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Park på landet og park i byen. Bildene over er fra parken i 
Damefallet 1953. Til venstre øverst ser vi hvor tett parken 
på Galgeberg lå på trafikken. Trikken skramlet forbi like 
utenfor gjerdet. I parken i Kaptein Oppegaards vei (midten) i 
villastrøket på Lambertseter og i Nordseter terrasse 
(nederst) også på Lambertseter, var forholdene roligere. 
Alle bildene er tatt på 1950-tallet. 
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Parktantene er sentrum for de fleste parkbarns 
minner. Mange steder kunne de samarbeide, som i 
dobbeltparken på Uranienborg, eller i Rognerud-
skogen på Manglerud. Tantene hadde innholdsrike 
dager, enten de sørget for å få anbragt viltre gutter 
i Torshovparken i søppelkassen for en stakket 
stund, eller holdt selskap hjemme. Tante Margit 
(“den gode, snille tanten”) drev parken i Laura 
Gundersens gate 3, der det i dag står en bolig-
blokk. Hun inviterte barna hjem til seg, og sammen 
tok de trikken fra Bislett til Grünerløkka. «Stor 
stas» forteller Anne Berg Siegel. Små hverdags-
dramaer måtte tantene også ta seg av, og kanskje 
er det de som i all sin makabre herlighet huskes 
best i ettertid:  «Det var en barnepark ved 
Nybrua tidlig på 1950-tallet hvor jeg ble plassert. 
Glemmer det aldri da jeg der opplevde rotter som 
spiste en due» (Terje Furuseth).

Parktantenes innsats og fenomenet barnepark - 
små barn som lekte ute hele året i all slags vær 
- ble lagt merke til utover landets grenser. I 1953 
var BBC i Norge og filmet fra barneparkene, et 
innslag som flere ganger ble sendt i reprise på 
britisk fjernsyn. Det var noe eksotisk med disse 
vikingene i nord, som omfavnet friluftslivet så 
betingelsesløst. Barneparkene ble følgelig også 
omtalt i Oslos turistbrosjyrer. I skoleferien holdt 
de fleste parkene stengt, til fortvilelse for mange, 
derfor ble det i 1960 ble det opprettet et tilbud: 
“Hvis det gjelder å få barna plassert bare for noen 
timer om dagen, kan parktantene på Tørtberg 
eller i Slottsparken ta i mot dem, forteller park-
tanteinspektrise Karen Bergli. Her er det åpent fire 
timer daglig hele sommeren. Først og fremst har 
man med denne ordning tenkt på byens egne barn, 
men det er også meningen at turister skal kunne 
plassere sine barn der. Hotellene er derfor gjort 
kjent med ordningen” (Aftenposten 05.07.1960). 

Også rundt i resten av landet var barneparker i 
drift. På Nygårdshøyden i Bergen drev f.eks. tante 
Riple barnepark i en årrekke.  I Stockholm, som 
tidlig hadde startet med parklek, fortsatte ikke 
barneparkvirksomheten på samme måte som i 
Norge. Istedet drev lekeinspektriser, lekeledere og 
lekeassistenter såkalt  “ordnad parklek” på byens 
lekeplasser på 1950-tallet. Virksomheten var 
sesongbetont, med flest lekeplasser åpne i 
sommerhalvåret. Tilbudet var gratis, med åpnings-
tider 9-12.30 og 13.30-16.30 hverdager og 
9-13 på lørdager. Barna kunne være mellom 1,5 

og 4 år gamle og mor kunne være tilstede og leke 
med, eller stikke avsted for å gjøre ærend. Park-
leken hadde ingen faste inngjerdede områder som 
i Norge, men benyttet fellesområdene i parkene, 
som lekstugebyn på tegningen under. Denne var 
tilgjengelig for alle barn, ikke bare parkleken. 

Øverst: Faksimile fra Stockholm 
stadskollegiums informasjonsblad april 
1950.
Midten: Fra parken til tante Riple på 
Nygårdshøyden på 1960-tallet. 
Nederst: Barnepark på Fossli 1945. 
Bildet tilhører Hardanger og Voss 
museum. 
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Øverst: Parken i Krokliveien på Risløkka, antagelig 1964
Midten: Juletrefest for barna i parken i Laura Gundersens gate. Christen Moe står i 
bakerste rekke og han tror bildet kan være tatt i Fagerborg menighetshus. 
Nederst: Drabantbypark i Feltspatveien, Lambertseter 1953.
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Selv om Familieboken slo fast at «hos parktante 
skal barna leke ute», ble det etterhvert oppført 
flere ulike hus i barneparkene utover på 1950- og 
60-tallet. Kryp-inn var vel og bra, men det var 
en minimumsløsning og i noen parker fikk Oslo 
kommune etterhvert oppført større skur, eller 
små parkhus med fire vegger, ikke bare grind. 
I Slottsparken, i barneparken som lå like ved 
gartneriet, kom i 1955 et terrassert skur i tre, 
bestående av fem moduler plassert forskjøvet på 
hverandre. I den midterste modulen var det 
installert barnetoaletter. Skurenes front kunne 
lukkes med grinder. Noe lignende fikk barne-
parken ved siden av Vigelandsmuseet i 1962. 
Forskjellen var at dette bygget var mer bestandig, 
delvis oppført i tegl, og det hadde i tillegg til to 
barneklosetter et vaskerom, samt et vindfang og et 
lite kott. Antagelig ble vaskerommet også brukt til 
spising på kalde, våte dager. 

På Etterstad ble behovet for barneparkhus og 
transformatorstasjon slått sammen i 1958. Det 
ville neppe skjedd i dag. Også dette parktante-
huset ble oppført i tegl, med noen detaljer i tre, 
og med 1950-tallets karakteristiske takform med 
forskjøvet knekk. På transformatorstasjonens tårn 
tronet en forseggjort værhane. Selve barnepark-
delen besto av et leskur med lukkbar port, et rom 
for barnevognparkering, et lite kott til leker og et 
enkelt toalett, antagelig av utedo-type. Alle disse 
tre husene ble tegnet av Oslo Byarkitektkontor, 
v/Peder Daniel Hofflund. Samtidig ble det utover 
1960-tallet arbeidet med et større typehus for 
barneparkene. Tanken var at disse senere kunne 
bygges ut til å bli en fullverdig barnehage. Type-
husene besto av et stort uværsskur, der det var 
god plass til å langbord for spising og tørking 
av klær og dresser, samt en innendørs del med 
varmestue, materialrom og tre små toaletter med 
tilhørende vasker. 

Det er usikkert om kommunen oppførte noen slike 
hus som parker, eller om de istedet åpnet som 
fullverdige barnehager. På Etterstad fortsatte man 
med parkdriften, men skurets front ble lukket igjen 
slik tanken var med typehusene, og leskuret ble et 
innendørs oppholdsrom. Også ved Vigelands-
museet er leskuret i dag bygget inn og på, og den 
tidligere parken er i drift som en liten barnehage. 
I Byantikvarens kartlegging av barneparker har 
vi støtt på flere Kryp-inn med lukket front, bl.a. 
på St.Hanshaugen og i Kongsveien. Vi vet ikke om 
disse opprinnelig har hatt grind og har blitt bygget 
om, eller om de har hatt dør hele tiden. Ettersom 
døren er tidstypisk og identisk på flere av skurene, 

heller vi mot teorien om at det fantes en senere 
modell av Kryp-inn med dør, men dette kan vi altså 
ikke fastslå sikkert. På eldre filmopptak har vi også 
sett et Kryp-inn med større grunnflate enn det 
opprinnelige, og bredere grind. 

Også de private barneparkene drevet av husmor-
lag, velforeninger og borettslag hadde behov for 
hus og leskur. I 1947, samme år som Hagebybladet 
skrev om de slette forholdene Ullevål Hagebys 
parktante arbeidet under, startet velforeningen på 
stedet en innsamling for å hjelpe på forholdene. 
Tomt ble utpekt og da kommunen ikke ville bidra 
med pengestøtte til det sårt tiltrengte parktante-
huset, ble det avholdt en lokal basar. Kr.2570 kom 
inn og i 1952 startet dugnadsarbeidet med å få 
huset oppført. Hagebyens husmorforening var 
stifter av parken, som lenge ble kalt Paula-
parken etter parktanten. Den røde brakken ble 
kjærkommen for henne og de rundt 30 barna 
parken hadde daglig. Også barneparken på 
Furuset fikk satt opp hus på dugnad i 1951: 
“Veggene er vakkert dekorert med dyretegninger, 
og det er ellers skaffet til veie nødvendig inventar”. 
I barneparken på Brobekk fikk man i 1953 en 
gammel, utrangert trikk, denne kunne benyttes 
både til le og lek. Det samme var tilfelle i parken 
på Høybråten, men ikke til alles glede. Rolf Torbo, 
som ble sendt i parken av sin mor på 1950-tallet, 
forteller at han sto ved gjerdet og gråt og lengtet 
hjem. Trikken var ikke til hjelp. Da han senere ble 
eldre, kom ned til sentrum og så trikker i trafikk for 
første gang, ble han livredd. Han forbandt trikker 
kun med sitt traumatiske opphold i barneparken.

Trikken på Brobekk (Faksimile: Akers Avis Grorud-
dalen)
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Parkhuset i Slottsparken. Arbeiderbladet skrev om huset: Ved de nye parktante-skurene i Slottsparken 
traff vi Arild Ruud, Erik Hauge og lillesøsteren hans, Kari. (...) Kari tripper fra Pilestredet til tante 
Jappen i Slottsparken hver dag. Midt mellom barneavdelingen her, er det to ordentlige W.C.er, og det er 
den største attraksjon. Ellers kjøres det nå ut provisoriske landsens do-er til parktantskurene, 25 er satt 
ut” (15.8.1956).
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Byarkitektens vakre tegning til parktantehus/transformatorstasjon på Etterstad. 
Legg merke til de mange fine detaljene.  



81



82

Noen private foretak hadde mulighet til å koste på 
seg litt mer solide bygnigner, og et flott eksempel 
på barneparkhus fra perioden finner vi på Brattli-
kollen. Arkitekt Bjarne Tjønn utformet i 1957 et 
langstrakt bygg med stort spiserom, garderobe 
og tørrdo i tidens arkitektoniske uttrykk, med 
horisontal kledning, store, sammenhengende 
vinduer og slakt pulttak. Byggherre var A/S 
Brattlikollen, som i byggesøknaden opplyste om 
at huset skulle ligge på skogskollen midt i boretts-
laget og at nabovarsling derfor ikke var nødvendig. 
Prisen for huset, som ble oppført i lett bindings-
verk og isolert, ble ca. kr. 5000. Til tross for det 
fine fasadeuttrykket betegnet arkitekten selv huset 
som et «leskur» på tegningene. Tidens termin-
ologi varierer mye - parktantehus, brakke, letak, 
varmestue, hvilebu. Parken på Brattlikollen er til 
tross for den beskjedne karakteristikken et av de 
få private parkhusene fra perioden som ikke er en 
ferdigbrakke eller ferdighytte, men faktisk tegnet 
av en arkitekt. 

Omtrent samtidig, i 1959, søkte “Barneparken 
i Kaptein Oppegårds vei 21 v/ parktante Margit 
Hoff” om oppsettelse av et “Ferdighus, varmestue 
for barn». Huset ble levert av Lierskogen kasse-
fabrikk, som i byggesakspapirene beskrev et enkelt 
bygg i lette materialer, bl.a. to lag papp i veggene, 
steinull som isolasjon og lemmer foran vinduene: 
“Pris kr.1400,- (kan kanskje gjøre den litt rime-
ligere) Ærbødigst...” Huset fikk W.C. og 
oppvarmet oppholdsrom, samt et større uter-
om under tak til spising. Planløsningene i de 
ulike parkhusene skiller seg ikke nevneverdig fra 
hverandre - rektangulære bygningskropper, delt i 
en innedel og en utedel, med fasader i nøktern ut-
førelse. Parken i Kirkeåsveien, Butter’n barnepark, 
fikk sitt hus i 1968. Byggherre var Bekkelags-
høgdas vel og her valgte man istedet for leskurdel 
under tak, et innendørs oppholdsrom, ikke ulikt 
Solveien og Brattlikollen. Andre måtte gå for den 
billigste og mest nørtøftige løsningen. På Prinsdal 
fikk Hauketo husmorlag i 1969 satt opp et letak for 
parktanten. Tømmermester Ernst Wegdahl var 
ansvarlig for bygget, som ble svært prisgunstig, 
kun kr. 500. Til sammenligning måtte Bekkelags-
høgdas vel ut med kr. 20 000 for parkhuset i 
Kirkeåsveien. 
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Bjarne Tjønns barneparkhus på Bergkrystallen. Forrige side: Parkhuset i Kirkeåsveien: “Buttern”. 
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Kryp-inn var det klart 
vanligste barneparkhuset, 
til tross for en del private 
initiativ. Her sees Kryp-inn 
ved ballbanen ved Grüner-
hagen øverst til venstre, 
og deretter suksessivt på 
Malerhaugen, på Uranien-
borg (dobbeltpark), på 
Bergkrystallen og på 
Alexander Kiellands plass.
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Øverst: Tante Henny og barna i parken på Tørteberg . Man fikk sette opp sine egne lehus som best man 
kunne. Nederst: Tegning av typehus for barneparker fra ca.1960. Sammenlignet med Kryp-inn var det nye 
huset et åpenbart framskritt. En skikkelig, låsbar dør kunne også være på sin plass. Sent på 1940-tallet ble 
det meldt om at det i Frognerparken i nattens løp hadde vært innbrudd i parktantens hvilebu. Det var blitt 
funnet et par herrebenklær....
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Moelven ble etterhvert en viktig leverandør av 
barneparkhus. I Westye Egebergs gate var 
økonomien stram, og en enkel brakke fra nettopp 
Moelven ble valgt. “Foreldreforeningen” sto 
ansvarlig for byggesøknaden, som gikk noen runder 
før endelig plassering av parken kunne fastlås. Til 
slutt ble den lille hytta reist på gressplenen mot 
sørvest, ned mot Damstredet. Også i drabantbyene 
kom parkhusene. USBL var tidlig ut og allerede 
i 1961 meldte de flytting av parkhuset som lå 
bak n av høyblokkene, i Bølerlia 73. Det skulle 
plasseres litt høyere opp i skogen, vekk fra veien. 
På adressen lå også en barnehage, og det finnes 
flere eksempler på at park og barnehage eksisterte 
side om side.

Mot slutten av 1960-tallet begynte ferdighyttene 
å komme for alvor. I Rødbergveien på Tonsen-
hagen ble parkhuset bestilt fra Troll-hytter i 1969. 
Tonsenhagen husmorlag sto ansvarlig og fikk et 
maskinlaftet, lite hus, med saltak og smårutete vin-
duer, omtalt som “varmestue for barneparkering”. 
Innvendig var det plass til bord og benker og et 
lite kjøkken. Tørrklosettet hadde separat inngang 
utenfra. Huset står fremdeles relativt uforandret 
i skogen på Tonsenhagen og ser ut til å være i god 
stand. 

Et riktig særegent parkhus dukket opp i forbindelse 
med Oslo Arkitektforenings (OAF) jubileums-
utstilling i Frognerparken i 1956. Selve utstillingen 
ble satt opp i Frogner hovedgård, i det som i dag er 
Oslo Museums sentralhall og rundt denne, og besto 
bl.a. av arkitekturutstilling, foredragssal, miniatyr-
by, byggevareutstilling, fargedemonstrasjon, og 
altså - parktantehuset. Utstillingens kurator, vår 
kjente funkisarkitekt Arne Korsmo, ønsket å nå ut 
til et bredt publikum. Temaet “Boligen” sto sen-
tralt i utstillingen, og OAF hyret Korsmo til å tegne 
et parktantehus - en forenklet barnehage – som 
skulle fungere som en markering ovenfor fore-
ningens fremste samarbeidspartner - Oslo kom-
mune. Skulle man få en befolkning som verdsatte 
skjønnhet og god arkitektur, måtte man starte 
med de yngste. Dessuten var tanken at mødre som 
besøkte utstillingen skulle kunne plassere barna 
hos parktanten i mellomtiden. I Frognerparken ut-
formet Arne Korsmo derfor et moderne og stilrent 
barneparkbygg, lavt og langstrakt, bestående av 
to innendørs moduler og et større leskur. Begge 
bygningene fikk godt med dagslys gjennom store 
vinduer. Aftenposten ga i august 1956 en rede-
gjørelse for tankegangen bak prosjektet: «Da alle 
reformer må starte med barnesjelen, er det en 
helt riktig tanke at Oslo Arkitektforening har latt 
arkitekt, professor Arne Korsmo tegne et anlegg

Troll-hytta på Tonsenhagen. Et passende valg for en barnepark beliggende i skogen. 
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til småbarn, for å la det bli en gave til kommunen 
og et varig minne om utstillingen. Sivilingeniør 
Kr. Bjaaland har foreslått oppførelsen av det lyse 
og luftige huset. I utstillingstiden kan mødrene 
parkere sine småbarn der. Foreninger og firmaer i 
byggebransjen har bidratt til «Parktantehuset». 
For barn som leker i slike omgivelser vil det vakre 
bli en vane og dermed et krav, kort sagt den ut-
viklingen den jubilerende arkitektforening ønsker 
å stimulere». Om det vakre ble en vane, eller om 
foreningens visjon rant ut i sanden, overlater vi til 
hver enkelt å reflektere over. Etter utstillingens 
slutt ble vedtaket gjort av Oslo kommune fulgt 
opp: Huset ble overtatt av de to parktantene øst 
for Frogner hovedgård. 

Når det gjaldt planlegging av barneparker og 
avsetting av tomteareal, var dette ofte preget av 
tilfeldigheter. På Grefsen  var parktanteplassen 
imidlertid med i planleggingen. Skolen skulle få 
ny idrettsplass, og tegningen på neste oppslag 
viser tydelig de ulike planene for området  - Idrett, 
kultur, skolehage og parktante, i tillegg til flotte 
grøntområder. Sirklene som er tegnet inn viser 
eksisterende og planlagte trær. Planen er fra 1961 
og ble i det store hele realisert som den var tegnet. 
Barneparken var faktisk  i drift helt til 2004. 

Arne Korsmos parktantehus i Frognerparken, fotografert på 60-tallet. På 1990-tallet ble det revet, og en moderne barne-
hage oppført.  Vi kan sammenligne Korsmos parktantehus med Moelvenbrakka i Westye Egebergs gate (under). 
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Heldigvis kom også Oslo kommune på banen på 
slutten av 1960-tallet når det gjaldt oppføring 
av gode parktantehus. Fra 1970 og framover ble 
mange ulike typehus oppført rundt omkring i byen. 
Dette skal vi se på i neste kapittel. Det første kom 
imidlertid så tidlig som i 1966 og ble sett på som 
en stor forbedring. Huset var større enn Kryp-
inn, det hadde dør som kunne lukkes, og var i real-
iteten to hus, en dobbeltpark, dermed var det alltid 
to tanter til stede. Både voksne og barn kunne nå 
føle seg mye tryggere. “Nytt på parktantefronten, 
skrev Arbeiderbladet. “Siste nytt på parktante-
fronten er sammenbygde parktante-skur. Et er 
reist ved Oppsal ved sentret og ett ved Bogerud 
senter. To skur legges rygg mot rygg så park-
tantene kan stø seg til hverandre, bokstavelig og 
figurlig. Barna, tjue for hver tante, leiker sammen 
på plassen”. Og videre: En håper etterhvert å kunne 
få den samme standard mange steder. Med sam-

byggingen av husene og sambruk av plassen, blir 
det større komfort for barn og tanter, og i 
sykdomstilfelle hos den ene av tantene er fordel-
en også iøyenfallende. Det viktigste er likevel at 
barna nå får det bedre og at toalettforholdene blir 
mer tilfredsstillende. Dette er altså første steg på 
forbedring av parktanteplassene. Det er nå i alt 
210 steder med parktanter for i alt 4000-5000 
barn. En del har også assistent og kan dermed ta 
30 barn, men de fleste liker best å ha tjue barn og 
slippe ansvaret med en assistent. Likevel er det av 
betydning for å kunne anta flere parktanter, at det 
finnes steder der de får prøve seg som assisten-
ter” (14.3.1966). I tillegg til Oppsal og Bogerud 
vet vi at det nye skuret kom opp Veitvet, på Kuba, 
og i parken ved KNA-hotellet, Dette siste er det 
eneste vi kjenner til som fortsatt står, men det er 
til gjengjeld i god stand og brukes daglig av en liten 
barnehage. 
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Nytt parkhus på Kuba, Grünerløkka. Dette erstattet Kryp-inn. På 90-tallet fikk parken nytt hus for tredje gang.  
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Tante Gusta drev parken på Malerhaugen i flere tiår, og hennes park er en god og tidstypisk representant for 1950- og 
60-tallet. Vi ser hvor nært parken lå på bebyggelsen, et viktig gode for husmødrene. På gruppebildet sitter June Hell-
strøm på midtre rad som nummer tre fra venstre, strålende blid, med hvitt skaut, og på bildet i sandkassen uten skaut, 
med fletter. Bildene er tatt på hennes tre-årsdag, 13.05.1963. “Moren min forteller at om hun skjente på meg, truet 
jeg med å rømme til tante Gusta! Jeg stortrivdes der!”
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6Fortsatt kvinnekamp6Kvinnekampen fortsetter
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Hvem var parktantene? Vi har sett at mange av 
dem har gjort et uutslettelig inntrykk på barna de 
passet. Tante Gusta, tante Malli, tante Åse, tante 
Borghild og tante Ellen er bare en brøkdel av 
kvinnene som nevnes. Svært mange som har gått 
i park husker tanten sin ved navn. Onkler fantes 
ikke. Det kom heller ikke så mange flere menn med 
tiden. Barneparkene fortsatte å være en kvinne-
arbeidsplass, driftet av kvinner, for kvinner. Mange 
av tantene var enslige, uten egne barn, og drev 
«sin» park i en mannsalder. Noen var unge kvinner 
som arbeidet i park en periode, men som senere 
stiftet familie og gikk ut av arbeidslivet. Noen 
kom tilbake til parken, det er flere som for-
teller om mødre og slektninger som jobbet på si’ 
i barneparken og hjalp til innimellom. «Tantene 
var gjerne gatas husmødre med ledig tid. Moren 
til kompis Ole Petter Hansen var parktante f.eks.» 
(Rune Holtet). For mange var barneparken et greit 
sted å jobbe, med kort arbeidstid og uten krav til 
lang utdannelse. “Stadig fler blir parktante” meldte 
Dagbladet i 1974. 

Flere steder gikk områdets hjemmeværende mødre 
sammen om å skape et parktilbud for barna, og 
arbeidet i parken på skift. Det kunne også være 
tilfeldig hvordan man endte som parktante. Torill 
Eliassen var av og til vikar og medhjelper i parken 
ved Lovisenberg sykehus, der datteren hennes 
gikk. Parktanten, tante Signe, var en eldre dame og 
mye syk: «Det var i 1974. Jeg kjente jo tante Signe 
godt, hun begynte å nærme seg pensjonsalder, 
og så ble det bare sånn. Jeg hadde nøkkel, så jeg 
overtok. Jeg kan ikke huske at jeg ble formelt 
ansatt. Jeg tok en telefon til kommunen og så var 
det greit». 

Fremdeles på 1970-tallet, tiåret da kvinner sto 
på barrikadene for sine rettigheter og vant mange 
kamper, var det et stort behov for barneparken 
– og kanskje også nettopp derfor. Samfunnet var 
dårlig tilrettelagt for utearbeidende, selvstendige 
mødre. Det var særlig vanskelig i bystrøkene, der 
uteleketilbudet var begrenset. Statistikken viste at  
i Oslo i 1968 var 233 barn blitt skadet under lek i 
kjørebanen. NRK intervjuet i 1972 mødre med barn 
i barnepark. Deres historier maner til ettertanke: 
«Vi bor i leiegård, det er ingen lekesteder for 
ungene, absolutt ingenting, Sørkedalsveien rett 
utenfor. Godt å ha parken, men jeg syns det er for 
lite også jeg, det er jo bare fire timer». «Det er 
umulig, vi har ikke noen gård en gang, vi må 

gjennom kjelleren for å komme ut». «Jeg kunne jo 
kanskje gått ute med dem et par timer, men så 
handler man på den tiden og det er ikke mulig å 
ha barn med i forretninger.» Parktanten på 
Alexander Kiellands plass bekreftet: «Så får de jo 
gjort husarbeidet sitt når de parkerer dem her». 
Mange kvinner inntok en dobbeltrolle. De ville ut 
i jobb, men det var samtidig forventet at de 
styrte husholdningen. Ektemennene var bare såvidt 
begynt å komme på banen når det gjaldt bleieskift 
og oppvask. Det ble vanskelig å få familielivet til å 
gå opp, for barnehagedekningen var fortsatt lav. I 
Oslo var den i 1976 på skarve 33%. I 1984 hadde 
den steget til 47% og man skulle tro det gikk rett 
vei, men i 1992 var man fremdeles ikke nådd en 
høyere dekningsgrad enn 48%! Samtidig var det 
i 1981 5166 parkplasser i drift i Oslo, med en 
dekningsgrad på 65,6%. I 1986 hadde dette sunket 
til 4800 plasser, en dekningsgrad på 57,1%. 
Barneparkene tok unna der barnehagene ikke 
maktet å komme i kapp, likevel ble det altså faktisk 
færre parkplasser. 

Kvinner demonstrerer for sine rettigheter, 1.mai 
1968. 
Kapitteloppslaget på forrige side er fra parken i 
Østreheimsveien ca.1979-80
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Øverst: Tidsriktig parktante i Hansemyra barnepark på Korsvoll. Nederst: Tante Torill Eliassen med barna 
på Lovisenberg. 
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I FN’s barneår 1979 ble Ellinor Østen ansatt som 
barnehagesjef i Oslo kommune. «Målet er gratis 
barnehager til alle» uttalte hun, men innrømmet at 
byggingen gikk for langsomt, til tross for at det 
ble bevilget penger til formålet. En mor skrev i 
avisen: «Nå står folk i kø for å få plass hos park-
tante til og med, og barnehage er ikke til å tenke på 
for de fleste» (Arbeiderbladet 30.3.1973). Samme 
år fortalte Mona Andersen, mor til lille Thomas på 
Torshov, om ett års ventetid hos parktanten.
I indre by var det vanskelig å finne egnede tomter 
til barnehager, og hverken der eller i drabantbyene 
ville OBOS og andre aktører i samme grad som 
tidligere ta ansvar for å bygge barnehager i til-
knytning til de nye boområdene. På Sandaker 
oppførte OBOS på slutten av 1970-tallet høy-
blokker med tilsammen 208 leiligheter. Den 
prosjekterte barnehagen ble imidlertid ikke åpnet. 
Det viste seg at den avsatte tomten var regulert til 
veiformål og da det eldre huset som sto på tomten 
brant, gikk barnehageplanene bokstavelig talt 
opp i røyk. Tydeligvis var ikke viljen til å finne en 
annen løsning sterk nok. I den nye drabantbyen 
på Furuset/Lindeberg som sto ferdig tidlig på 
80-tallet var det planlagt 14 barnehager. De fleste 
av dem ble bygget før langt senere. Som nyansatt 

trakk Ellinor Østen i et intervju fram hvor 
vanskelige forholdene var for mange familier. 
Boutgiftene i Oslo økte og to inntekter var nød-
vendig, men det fantes ikke barnehageplasser slik 
at mor kunne arbeide og mange ble tvunget til å 
søke sosialstønad. 

Rapporten “Barn og bomiljø 8, Parktante-
virksomhet” utgitt av Norsk institutt for by- og 
regionsforskning og Norsk byggforskningsinstitutt 
forsøkte å skaffe statistikk på antall barn i barne-
parker på landsbasis, men lyktes ikke. De fant ut 
imidlertid ut at det i Oslo i 1973 var 184 parker 
107 kommunale og 77 private, med 5480 barn til 
sammen. Tallene fra tidligere tiår holdt seg 
altså noenlunde konstant.  Rapporten slo fast: 
“Praktiske erfaringer fra førskoleutbyggingen viser 
at dette vil gå relativt langsomt. (...) Derfor blir de 
grupper med størst behov for førskole prioritert, 
f.eks. enslige forsørgeres og yrkesaktive mødres 
barn, samt barn fra økonomisk og/eller sosialt 
vanskeligstilte familier og eldre førskolebarn. 
Hjemmeværende mødres småbarn regnes ikke for 
å være den gruppen som har mest akutt behov for 
førskoleplasser. Parktantetilsynet vil da i lang tid 
fremover være et viktig alternativ for denne 

Barn med gaten som lekeplass i Gamlebyen 1982. Selv om barna på bildet er for gamle til å gå i park, illustrerer 
fotografiet nøyaktig det mødrene i NRKs film klaget over. Det var vanskelig for barna i indre by å få utfolde seg. 
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gruppen. Det må derfor være hensiktsmessig å 
rette en del av den oppmerksomhet som ofres på 
førskoleutbygging mot utvikling av parktantetil-
synet, som tross alt finnes i større utstrekning enn 
førskoler».  Her bruker rapporten termen “før-
skole” som samlebegrep for alle omsorgs-
insitusjoner som ikke er barnepark. 

I 1968 viste en landsomfattende undersøkelse 
fra Statistisk Sentralbyrå at 48% av gifte mødre 
i Norge ønsket hjelp med tilsyn til sine barn. De 
kunne i undersøkelsen velge mellom elleve ulike 
tilsynsformer, og 18% ønsket barnepark.  Det var 
først og fremst de ikke yrkesaktive mødrene 
dette gjaldt. I 1978 spesifiserte også Barne-
vernskonstoret at barneparken skulle være for 
hjemmeværende mødre. Problemet var bare at så 
lenge det ikke fantes barnehager nok, var det 
flere grupper som var tvunget til å benytte 
parken. En del mødre kombinerte parktilbudet med 
dagmamma, og kunne således ta seg en noenlunde 
full stilling. «Vi prioriterer gamle bydeler» uttalte 
sosialrådmann i Oslo, Signe Marie Stray Ryssdal 
i 1978, og det var barnehageutbyggingen hun 
snakket om. Kommunen arbeidet ikke like instenst 
for å etablere nye barneparker. Mange kom i stand 
på privat initiativ, fremdeles gjorde lokale husmor-
lag, velforeninger, borettslag og ulike humanitære 
organisasjoner en stor innsats, men det ble også 
avsatt midler fra kommunen. I Oslo kommunes 
budsjett for 1972-76 ble mål, behov og fremtidige 
planer for parktantevirksomheten behandlet. Det 
ble tatt sikte på å bygge to nye barneparker og 
skifte ut tre eldre parktantehus hvert år gjennom 
hele budsjettperioden. Selv om det var enighet 
om at behovet for park var størst i indre soner 
av byen, grunnet trafikkfare og mangel på leke-
areal i disse områdene, var det også behov i de nye 
bydelene. Her skulle store lekeområder gi plass 
til store barneflokker, og de mindre barna kunne 
lett bli skjøvet til side av de eldre. Bebyggelsen 
besto ofte av høyblokker, dermed ble avstanden fra 
leiligheten til lekeplassen stor, og mødrene kunne 
vanskelig følge med på småbarnas lek. Mangelen 
på sosial kontakt mellom voksne kunne også være 
stor i nye drabantbyer. Kjernefamilien kunne lett bli 
isolert, særlig hvis mødrene ble sittende hjemme 
med barna. Barneparken kunne frigjøre mødrene 
fra hjemmet og sosialisere dem. 

Når Oslo kommune på 1970-tallet planla barne-
parker, forsøkte man å unngå tidligere feil. På 
Romsås håpet man å få sosiale funksjoner på plass 
samtidig som boligene sto klare. Elisabeth Armand 
hadde overtatt som parkinspektrise. I 1970 uttalte 
hun at kommunen hadde vært i kontakt med plan-
leggerne på Romsås, for å få dem til å avse plass til 
parktante allerede fra begynnelsen av. «Vi kan godt 

tenke oss at plassen legges i tilknytning til 
1.etasje i en blokk. Et oppvarmet rom bør være en 
selvfølge. Likeså innlagt vann. (…) Det er dessuten 
ingen mening i at man skal ha bøttesystem for 
småbarna når det bygges parktante-krypinn i nye 
boligstrøk. Her kan man planlegge parktante-
plasser som biloppstillings-plasser alt når 
boligfeltet kommer på tegnebrettet. (…) Parktante 
er nødvendig for mødre som arbeider hjemme» 
(Arbeiderbladet 4.11.1970). Armand beklaget at 
kommunen hadde små midler, det totale park-
tantebudsjettet for 1970 var på 450 000, pengene 
ble fordelt gjennom Barnevernskontoret. Armand 
henstilte til boligbyggelag og utbyggere å selv ta 
ansvar. Plassen på Tveita var åpnet samme år, og 
foreldrene på Haugenstua hadde fått i stand to 
plasser. Fra før ga kommunen tilskudd til 45 
parktanteplasser drevet av foreldre. Den nye 
bebyggelsen på Tveita var blitt oppført 1963-69. 
Endelig kunne også parktanten starte opp. «At det 
har tatt så lang tid på Tveita viser hvordan slike 
plasser mangler totalt i planleggingen av bygge-
feltene», uttalte Armand. Dette var i tråd med 
NIBR-rapportens konklusjon: «Mangel på normer 
ved arealplanlegging for parker har gjort at det i 
regulerte områder har vært vanskelig å finne et 
egnet sted for parken. Man har måttet nøye seg 
med tomter som er dårlig egnet. Parkene bør 
innarbeides i kommunale vedtekter og retnings-
linjer». På midten av 70-tallet sto utbyggingen av 
Holmlia for tur. Arbeiderbladet skrev: 
«Institusjonene skal være på plass når beboerne 
kommer. Det avsettes plass til 25% dekning av barn 
i alderen 1,5 til 4 år i barnepark. Parkene skal 
ferdigstilles sammen med boligene” (29.12.1975).

Romsås 1975. De bilfrie tunene mellom blokkene 
skapte gode lekearealer. 
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Det var imidlertid ikke alltid nok å sette av tomt 
og lokaler til parken, noen måtte også ønske å 
starte oppe virksomheten. Etter å ha intervjuet 
mødrene i indre by, flyttet NRKs reportasje blikket 
mot drabantbyene: «I nybyggerstrøkene er barna 
blant de sist tilgodesette og alltid med det mest 
nødtørftige. (…) Mødre og barn får greie seg som 
best de kan, og parken med parktante blir det 
beste som kan hende en da». I tråd med det kritiske 
synet på drabantbyene som hadde vokst fram 
utover 1960-tallet viste filmklippene golde høyhus 
og gjørmete, lite opparbeidede uteområder. 

Furuset var en av disse nye bydelene hvor 
beboerne måtte ta saken i egne hender. Som 
i 1923 skapte kvinnene i nord i Groruddalen i 
1978 sine egne arbeidsplasser for å dekke sine og 
familiens behov. Hvert av Furusets ni borettslag ble 
tegnet og planlagt med «plass for parktante», disse 
ble også delvis planert ut og lokalene sto klare. 
Likevel skjedde det lite. Folk flyttet inn i de nye 
borettslagene, men det fantes få tilbud om barne-
tilsyn. At barneparkene kom i gang, kunne man 
takke beboerinitativet for. «I Valhall og Bjørnheim 
ligger to barnehager med tilsammen 106 plasser 
for barn 0-7 år. I tillegg har hvert borettslag en 
barnepark med ca 30 plasser i hver. Antall barn er 
501. Det betyr at det er barnehageplassser til bare 

ca. 21% av barna».  En beboerundersøkelse fra 
Furuset i 1980 viste at 22% av barna hadde plass i 
barnepark. 

På motsatt side av byen, søkte Liss Abel høsten 
1976 om å få starte barnepark hjemme hos seg 
selv, i Skogryggveien 12 på Frognerseteren - “For 
å løse min datters og andre familier i strøkets 
behov for småbarnspark” skrev hun til kommunen. 
Og videre: “Parken er beregnet for ca. 20 barn i 
alderen 1,5 til 4 år. Denne aldersgruppen mangler 
nok tilbud i vårt strøk. Åpningstiden for parken er 
fra kl.10-14, og haven fungerer resten av dagen 
og i helgene som vanlig villahage”. Til tross for 
det åpenbare behovet, parken ville løse et akutt 
problem for ca.20 familier, var Oslo kommune noe 
restriktive. De ga tillatelse til drift, men med en del 
forbehold: “Etter konferanse med byplankontoret 
har en funnet midlertidig å kunne godkjenne bruks-
endering for en del av tomten til småbarnpark. 
Tillatelsen er gitt på ubestemt tid og kan når som 
helst trekkes tilbake. Det må anordnes tilfreds-
stillende parkeringplass (...) adgang til W.C. og 
varmt og kaldt vann i eksisterende bygning, spise/
tørkerom for barna og bod for leker. Samtykke fra 
helserådets avdeling for mor og barn må inn-
hentes”

En av barneparkene i de nye borettslagene på Furuset. Alle de ni parkene hadde innendørs lokale i første etasje i en av 
blokkene. 
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Faksimiler fra OBOS-bladet som illustrerer situasjonen rundt daginstitusjoner for barn på Furuset. Kartene viser 
Ulsholt borettslags oppbygning. Barneparken var plassert i enden av en blokkrekke, ut mot grøntarealet. 
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Problematikken rundt barneomsorg var den samme 
over hele byen. Barneparkene kan ikke knyttes 
til et bestemt område, eller spesifikke, sosiale 
forhold. Parkene var helt nødvendige, både for 
mødrene i den eldre leiegårdsbebyggelsen på Ma-
jorstua, i moderne høyblokker på Marienlyst, i de 
nye drabantbyene i Groruddalen og Østensjøbyen, i 
rekkehus på Holmlia og Smestad, og i villastrøkene 
på Røa og Grefsen. Dette var utvalgte eksempler. 
Barneparker i villaområdene var dessuten ikke noe 
vestkantfenomen. Det ble tidlig anlagt barneparker 
f.eks. på Høyenhall, Grorud, Høybråten, Munke-
rud, Stovner, Ulsrud og Abildsø. Mot slutten av 
1970-tallet meldte avisene om sviktende barnetall 
i noen parker: «Blant dem er Snuserud barnepark i 
Sognsvannsveien som på ti år har fått halvert 
antall barn. Snuserud barnepark ligger idyllisk til 
på en naturtomt ved Gaustadbekken» 
(Arbeiderbladet 29.8.1978). 

Barneparkenes drift har vært svært bestandig. 
Når man leser beretninger og minner fra de ulike 
tiårene er det slående hvor uforanderlig hverdagen 
var. Barneparkene er nesten som en tidskapsel, 
der svært lite skiller 1930-tallet fra 1970-tallet: 
«Husker at vi var nesten bare ute, at det var et 
halvt minutt hjem og at melk på termos smakte 
vondt» (Marianne Vestre Grønseth, Sognsveien 
barnepark, ca 1970). «Gikk litt i parken på Ola Narr 
hos tante Linnea. Husker bare det lille, røde huset 
med benker rundt veggene innvendig. Må har vært 
rundt 1970-71» (Eli Buen). «Herlig, men veldig kald 
jobb» (Solveig Marie Olsen, parktante i Bøler-
skogen 1967-81). Clara Larsen, som var leder i en 
barnepark i Oslo fra 1969 til 1989, fortalte 

følgende like etter at hun sluttet: «Den første 
tiden kunne det være strevsomt mange ganger, vi 
hadde jo bare et lite skur, tre vegger og tak. (…) 
Parkvesenet kom med vann til oss en gang i uken(…) 
Vi var så påpasselige med barna og stelte så godt 
med dem og tok vare på dem. Foreldrene kjente jeg 
også. Altfor mange ville til oss med ungene Vi 
hadde 300 på venteliste. De andre parkene hadde 
også lange ventelister. Så det var et stort behov for 
parktanter». Ragnfrid Skomakerstuen i parken Ola 
Narr 2 bekrefter at de også hadde svært fyldige 
ventelister på midten av 70-tallet. Torill Eliassen 
jobbet som parktante i en mannsalder, først på 
Lovisenberg og senere på Manglerud. Hun forteller: 
«Vi hadde en sandkasse og en dobbel huske, samt 
veldig mange leker - bøtter, spader, sandformer o.l. 
Vi hadde også klatrestativ. Det var viktig å huske 
å lukke grinden på huset om kvelden så ingen av 
lekene ble borte. Parken var åpen i fire timer hver 
dag, og jeg var alene med barna. Parken lå like bak 
menighetshuset på Lovisenberg, så hvis jeg skulle 
på do, kunne jeg be om hjelp der, så kom det noen 
og så etter barna i mellomtiden. Der kunne jeg også 
få låne telefonen. Vi var ute, det var sangleker og 
frilek. Parken lå skjermet og vi hadde ganske stor 
plass, med en fin bakke som barna kunne ake i. Jeg 
hadde ingen utdannelse, men hadde jeg vært yngre 
hadde jeg nok tatt en førskolelærerutdannelse. Jeg 
hadde kun realskole. Det var imidlertid ingen som 
sjekket hvordan forholdene var i parken og hva jeg 
holdt på med. Jeg så aldri snurten av noen fra kom-
munen, ingen kom på inspeksjon, men det hendte 
presten på Lovisenberg stakk innom. Det var alltid 
hyggelig». 
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Lav barnehagedekning 
ga stor søknad til barne-
parkene på hele 1970-
tallet. Tre gruppebilder 
fra henholdsvis  Etterstad, 
Kuba og ruinparken ved 
Gamlebyen skole illustrerer 
dette. På 1960-tallet 
kunne barn så unge som 7 
måneder bli sendt i park. 
Det sier noe om mødrenes 
behov. Det kan heller ikke 
unnlates å nevne at at det 
så sent som i 1975 var 
ansatt 135 husmorvikarer i 
Oslo kommune, i 1981 93 
stykker.

Forrige side: Parken på 
Sophus Bugges plass 
ca.1971. Astrid Schiøth 
sitter ytterst på sand-
kassen i blå kjole og hadde 
egentlig vokst fra parken. 
Hun tror likevel hun kan 
ha fått lov til å klatre over 
gjerdet og leke med en 
yngre venninne. 
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I 1975 ble barneparkene spesifikt nevnt i den 
nye “Lov om barnehager” med forskrifter. Denne 
erstattet retningslinjene som tidligere var gitt for 
barneparker. Loven slo fast at: “Barneparker skal 
gi barna erfaring i kontakt og samvær med andre 
barn gjennom lek”. Loven bygget på tidligere 
offentlige dokumenter. Allerede i 1964 skrev 
Sosialdepartementet i et rundskriv: «Skal hus-
moren få tid til å utføre sitt daglige arbeid i 
hjemmet, må hun i hvert fall noen timer om formid-
dagen vite at barna er trygt plassert i en barne-
hage eller hos en parktante». I en utredning fra 
1972 ble virksomheten for første gang kalt 
«barneparker»: «Utvalget anser at parktante-
virksomheten som et nyttig leke- og aktivitetstil-
bud til barn i alderen 2-5 år. Særlig i en tid hvor det 
alminnelige førskoletilbudet vil være så begrenset 
at barn av hjemmeværende mødre i stor grad faller 
utenfor dette, kan virksomheten komme inn som 
et nyttig supplement».  Barneparken ble definert 
slik: «Barneparker er et korttids utendørs tilbud til 
barn, vesentlig egnet for barn under 4 år, og forut-
setter derfor at den ene av foreldrene er hjemme-
værende. (…) Parken er som regel utstyrt med 
et varmeskur hvor barna kan varme seg på kalde 
dager. Barneparken kan være et brukbart tilbud til 
barn i alderen 2 - ca.4 år. Barn over 4-5 år trives 
som regel dårlig i en park da aktivitetsmulighetene 
er for begrenset. (…) Barneparken er ikke tilfreds-
stillende for hjem hvor begge foreldrene er yrke-
saktive». 

Med barnehageloven av 1975, ble parkens 
rammer konkretisert, men ikke på detaljnivå. 
Barneparken skulle fremdeles være “et korttids 
utendørs leke- og aktivitetstilbud for små barn, 
ledet av voksne. Barneparken skal være en hjelp 
for barn som ellers ville ha liten mulighet for 
utelek sammen med andre barn”. Det sto imidlertid 
ingenting om barnas alder, kun en anbefaling om 
at barna burde være mellom 2 og 4 år. Det skulle 
høyst være 15-20 barn pr. voksen og oppholdet 
skulle maksimalt vare 3 timer om vinteren, 4 timer 
om sommeren, slik man var vant il. Om de fysiske 
forhold sto det i §10: “Barnepark. Det bør være et 
tomteareal på 20-50 kvm pr barn. Barneparken må 
inngjerdes og ha kjøreadkomst. Barneparken bør 
disponere lokaler som skal bestå av en varmestue 
på om lag 1kvm pr. barn, toalett, et leskur og en 
låsbar oppbevaringsplass for løst lekeutstyr. Det 
bør være adgang til telefon”. I NIBRs rapport fra 
1972 ble det ytret ønske om at det ble nedfelt 
ennå mer konkrete regler for hvordan en barne-
park skulle utformes. Rapporten kom selv med 
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Bypark, i grøntområdet ved KNA-hotellet i Parkveien og drabantbypark på Oppsal med tante Else Jahnsen 
ca.1975. Forrige side: Noen var fornøyde med parken, men ikke alle. Faksimle Arbeiderbladet 25.20.1971 
(øverst) og 29.3.1977 (nederst). 
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forslag, særlig hva gjaldt tomten. De anså det 
som viktig at tomten var kupert, med høyde-
forskjeller, slik at barna fikk brukt kroppen og 
utviklet god motorikk. Det var særlig viktig i 
parkalderen. Videre burde tomten ha naturlige 
hjørner og trær, som skapte private soner der 
barna kunne få leke i fred. Det måtte også finnes 
muligheter for skygge. Dessverre ble ikke disse 
ønskene tatt inn i lovverket. Oslo kommune 
utarbeidet forslag til egne retningslinjer, også 
dette i 1972. Disse fulgte NIBR-rapportens tanke-
gang: «Parktanteplasser. Sosialrådmannen har 
foreslått følgende retningslinjer: Areal: min 15 
kvm pr barn. Barnetall: 40 barn pr plass. Leskur 
ca 35 kvm. Plassen må inngjerdes og ha kjøre-
adkomst. Skyggemulighet i form av vegetasjon er 
en nødvendighet. Det bør for øvrig legges til rette 
for bygging av parktanteplasser i private områder, 
f.eks. kan rom i underetasje i en boligblokk brukes. 
Også her må plassene inngjerdes». I forbindelse 
med den nye barnehageloven fra 1975, var 
Sosialdepartementet klare på at barnehage og 
park var to forsekjellige ting, både hva gjaldt 
areal, det bygningsmessige, utelek kontra inne-
lek, personalets kvalifikasjoner og oppgaver, og 
barnetall og barnas alder. 

Parktante Svanhild Skiri holder 16.mai-feiring for barna i Lersolveien. I bakgrunnen: et rødt Kryp-inn og et helt nytt lekeapparat. 
Under faksimile fra Arbeiderbladet 20.11.1971.
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Parktantene selv var stadig interessert i å 
utdanne seg og lære mer. Hele 1960-tallet ble 
det arrangert kurs for parktanter ved Oslo 
Kommunale Barnevernskole, et kurs som etter 
hvert ble obligatorisk. Likevel, “det kunne være 
ønskelig med utvidet undervisning for de som 
skal ta seg av våre aller minste barn, barn under 
fire år” uttalte parkinspektrise Lillegun Ording 
Sund. “Parktantene selv er sterkt interessert i 
disse kursene”. Fra 1968 ble det opprettet et 
kveldskurs, 80 timer over ett år, som mange tok.
Husmorforbundets barnehagekomitee sto dess-
uten bak et initiativ som i mange år var av stor 
betydning for parktantene. I samarbeid med Oslo 
Korrespondanseskole fikk de mulighet til å ta et 
kurs som egentlig var myntet på barnepleiere. Her 
lærte de barneoppdragelse, sykepleie, førstehjelp, 
psykologi og barnevern. Etter at de ti kursbrevene 
var sendt inn, ble det gjennomført et tre dagers 
praktisk kurs, spesielt tilrettelagt for parktanter. 
Programmet her var forelesninger, trafikk-
undervisning, leker, sanger, naturstudier (som 
fugler og dyr i parken), lekemateriell og barne-
parkens utforming. Det var også lagt inn besøk til 
barneparker. Kvinner fra hele landet gjennomførte 
kurset. Dette tilbudet initiert av Husmorforbundet 
ble en suksess og fortsatte til langt ut på 70-tallet, 
noe som fikk Sosialdepartementet til å se på om 
det burde finnes et offentlig tilbud for utdannelse 
av parktanter. Etter en del fram og tilbake 
strandet tanken, men mange kommuner betalte 
i det minste for korrespondansekurset og 
oppmuntret også parktantene til å ta førskole-
lærerutdanning eller lignende. Etter endt kurs 
flyttet kommunene dem opp et lønnstrinn. På 
1980-tallet hadde mange parktanter sosiallinjen 
fra videregående skole eller annen sosialfaglig 
utdanning, men mange forble ufaglærte. Det viser 
kanskje at kvinner stadig ikke ble tatt på skikkelig 
alvor i yrkeslivet. De hadde arbeide, de ønsket 
videre relevant utdanning for å opparbeide seg mer 
kompetanse, men det offentlige kunne ikke gi dem 
det, til tross for enighet om at det ville være godt 
for alle parter: «En parktantes oppgave er ikke 
bare å passe barn, hun skal skape trivsel og 
harmoni på lekeplassen. Det er derfor mange 
som føler at de gjerne skulle visst mere om barn, 
hvordan de beskjeftiger de små, hvordan de skal 
møte de vanskeligheter og uhell som kan oppstå 
når mange viltre smårollinger er samlet på et 
sted. De savner kort og godt et spesialkurs for 
parktanter»(Berit, Solbraa Bay, fra innledning ved 
et kurs for parktanter). Fra 1977 ble de første 
parktantene offentlig ansatt og fikk lønn fra Oslo 
kommune. En milepæl var nådd, og et usikkerhets-
moment som hadde hengt over parktantene fra den 
spede begynnelse, var borte.
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Samtidig som Oslo kommune påla Liss Abel i 
Skogryggveien å sørge for W.C, varmt og kaldt 
vann, spise- og tørkerom for barna i parken hun 
skulle starte, sto flere titalls kommunale Kryp-inn 
rundt i byen og hadde ingen av delene, med unntak 
av spiserom hvis man legger godviljen til. Inger 
Johanne Christiansen i Sogn kultur- og historie-
lag forteller at alle parkene i strøket hadde et 
Kryp-inn. Det var standard, som i resten av byen. 
Vi har hørt mange historier om de nørtøftige 
forholdene, men vi må ta med en til. Marit Christof-
fersen var parktante i Damefallet barnepark i 47 år, 
fra 1961 til 2008. Hun husker godt overgangen fra 
Kryp-inn til skikkelig hus. “Tante Evy og jeg hadde 
hvert vårt åpne leskur. De var røde, hadde tre veg-
ger og en gul grind som fjerde vegg. (...) Ikke vann, 
ikke do om vinteren, ingen telefon, ingen varme og 
etter hvert førti barn! (...) Den eneste varmekilden 
var tante. Jeg brukte et stearinlys til å varme hen-
dene på. En dag var jeg så kald at jeg fikk brannsår 
i hånden før jeg kjente varmen. Døren til bøttedoen 
bak huset frøs hver vinter. Helserådet var i blant 
på inspeksjon og så etter om vi hadde tørket støv 
av hyllen inne i huset. Vanligvis sto vi pent oppstilt 
og tok i mot kritikken, som sikkert var berettiget. 
Men en dag sprakk jeg og spurte helsedamen hva 
hun trodde vi gjorde når barna “sa fra”. Jo, vi satte 
barnet på potte, hvis innhold siden ble lempet over 
gjerdet til naboen. (Naboen var en fredelig, gammel 
mann som sjelden var ute i sin bratte villnisshage. 

Jeg tror ikke han visste om våre synder...) (...) 
Etterhvert ble forholdene bedre. Vi fikk skikkelig 
gjerde rundt hele parken og våren 1974 var det vår 
tur til å få parkhus. En far og hans sønn fra Tolga 
kom og satte opp vår prektige, brunbeisede hytte 
med varme, strøm og bøttedo. En vannpost ble satt 
opp ved gjerdet. Den virket stort sett, bare 
vinteren ikke var for kald. Så slapp vi å hente vann 
hos snille naboer.”  Senere fikk Christoffersen hjelp 
til å oppgradere ytterligere. Ektemannen og 
foreldre drev graving, snekring, elektriker - og 
rørleggerarbeid. Det ble bygget eget toalett til 
barna, satt opp servanter og lagt inn varmt-
vann. Alle jobbet gratis, parken betalte kun for 
materialene. “Arbeidet tok hele sommeren, men 
resultatet ble lekkert” skrev Marit Christoffersen i 
sin beretning når hun var blitt pensjonist. “Det var 
vel anvendte penger som gjorde min kjære arbeids-
plass praktisk og enda triveligere”. 

I Oslo kommunes retningslinjer for beregning av 
lekearealer i 1972, som forutsatte skur på 35kvm, 
sto følgende: «I de nyeste parktantehus i Oslo på 
denne størrelsen finnes det vanligvis oppvarmet 
toalettrom og tilgang til vann om sommeren». 
 «Parktantehuset er ment som en del av leke-
plassen og døren står åpen slik at barna kan gå 
ut og inn etter lyst og behov. Men barna må ikke 
oppholde seg inne mer enn en times tid daglig». 
Marit Christoffersens historie illustrerer hvorfor

Ungeflokken til Marit Christoffersen i Damefallet barnepark, inni og utenfor Kryp-inn. 
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det var nødvendig å sette inn tiltak. Kryp-inn 
hadde nå fått en del år på baken, og i pressen ble 
det satt søkelys på de dårlige forholdene i bar-
neparkene. I 1972 ble det fremmet forslag i Bysty-
ret fra Barnevernsnemdas formann Trygve Lied-
holm om en ekstrabevilgning på 100 000 kr til nye 
leskur på en del parktanteplasser. Pengene man 
allerede hadde fått bevilget rakk kun til «utbygging 
av to nye plasser og utskiftning av kondemnable 
hus på bare 3 plasser». Parkinspektrise Elisabeth 
Armand kunne fortelle at omtrent ¼ av Oslos park-
tanteplasser var i meget dårlig forfatning. «Vårt 
ønske er at man på tilleggsbevilgninger kunne klare 
å skifte ut ti hus pr.år og videre klare tre utskift-
ninger og to nyanlegg med det ordinære budsjett. 
I dag fins det ikke så rent få hus som nærmest 
faller ned over hodet på dem som arbeider der, og 
vi syns ikke det er noen vits i å reparere slike hus. 
(…) Ungene skal få være sammen ute i det fri, men 
det betyr ikke at de aldri har behov for å være inne. 
Vi syns ikke vi kan vaske rompa til en liten unge i 
et lokale hvor det ikke er varme og i svært mange 
tilfelle heller ikke hele vegger. Er det 40 barn på et

Parken i Konows gate var en av dem som hadde dårlige forhold. Her hadde foreldrene vært inne på tanken om å 
spleise på en parafinovn. Bildet og overskriftene er fra november 1972 og januar 1976 (Arbeiderbladet). 
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sted forlanger vi ikke at alle skal ha lokaler så vi 
kan dekke opp alle 40 samtidig, men barna må til 
tider på året spise inne og det kan ordnes ved to 
bordsetninger». På spørsmål om hvorfor så mange 
parktanteplasser lå inntil svært trafikkerte veier, 
svarte Armand at forholdene hadde vært anner-
ledes da plassene ble etablert, noen for nesten 50 
år siden. «Vi forsøker nå å skaffe nye plasser for de 
parktantene som er verst stilt i så måte» (Arbeider-
bladet 10.11.1972) 

I 1976 var arbeidet kommet i gang og Astrid Wold 
ved Barnevernskontoret uttalte at «lys og varme 
pluss vann kommer etter hvert som barnevern-
kontoret får midler til disse forbedringene. 
Etableringen av parktanteplasser kommer til å 
fortsette, og barnevernsmyndighetene kommer til 
å legge vekt på kvaliteten på husene». Wold kunne 
fortelle at av 118 eksisterende parktanteplasser, 
hadde 16 vannklosett eller vann inne. 5 hadde 
vann ute hele året. 72 plasser hadde sommer-
vannledning, mens 25 hadde ikke vann i det hele 
tatt. Noen av disse var gamle plasser, etablert 
langt fra eksisterende vannledningsnett, f.eks. 
Sportsplassen på Bekkelagshøgda. Denne 
hadde drevet i 20 år uten vann, men skulle nå 
få sommerledning. «Vår linje går ut på at ved 
utskiftning og nyetableringer bygges hus
som inneholder lys, varme, vann og toalett. 
Standarden på de eksisterende husene er 
varierende. 40 plasser har enten nye eller bra 
eldre hus. 28 har bra leskur. Men 42 må 
karakteriseres som elendige leskur». 
(Arbeiderbladet 12.1.1976) 

Vi husker kommunens første skikkelige typehus 
for barneparker fra 1968, som kom bl.a. kom opp 
på Oppsal, Bogerud og Kuba. Det ble levert av 
“Sentralverkstedet for tekniske etater”. Hus 
nummer to ble tegnet av Byplankontoret samme år. 
Det ble satt opp på Munkerudvollen parktanteplass 
og deretter på Tveita i 1970. I byggesakspapirene 
betegnes også dette huset huset som «midler-
tidig». Året etter ble Kryp-inn på Schous plass og 
Lille Bislett byttet ut med det nye parkhuset og i 
1972 kom typehuset også opp på i villaområdet på 

Stovner. I dag er dette det eneste som er bevart, 
om enn noe ombygget. Når mange Kryp-inn-skur 
ble revet utover 1970-tallet, ble disse tydeligvis 
regnet som så små og unselige at de ikke trengte 
rivemelding. Rivingen ble kun nevnt i forbindelse 
med oppsetting av nye parkhus. Vi har heller ikke 
funnet dokumentasjon på at Byantikvaren har 
uttalt seg i forbindelse med riving av Kryp-inn på 
70- og 80-tallet. 

Tidlig på 70-tallet gikk Oslo kommune inn i et 
spennende samarbeid med de kjente arkitektene 
Lund og Slaatto, som noen år tidligere hadde 
vunnet 2. premie i Ål kommunes arkitekt-
konkurranse om tegninger til hyttetyper for 
fjellområdene med forslaget «Stev om stav 
og stolpe». Byggesystemet ble utviklet i nært 
samarbeid med Ål hyttebygg A/S og var et 
stolpesystem der langsgående dragere bærer et 
saltak, og med utfyllende, panelte bindingsverks-
elementer fundamentert på pilarer. Hyttene fikk 
trekledning innvendig og utvendig på vegger, tak og 
gulv, og poenget var at systemet kunne utvides og 
tilpasses forskjellige planløsninger, f.eks. 
barneparker. I Byggekunst 1982 ble parktantehus 
og lekelederhus i Oslo presentert, og arkitektene 
skrev følgende om parktantehuset: «Huset er 
bygget på 5 forskjellige steder i Oslo (Smestad-
parken, Frognerparken, Telthusbakken, Marienlyst, 
Ammerud) og inneholder et rom for om- og på-
kledning av 20 barn med benker, knagger og tørk-
eskap, i tillegg til to rom for tørrklosett. Husene 
er på 28 kvm brutto grunnflate og er plassert i 
kommunale parker som midlertidig bygg med enkel 
saksbehandling og minimum av grunnarbeider». 
Ål-hytta på Smestad var først ute i 1970, og som 
byggherre sto «Oslo kommune Park- og leke-
lederinspektøren». Den siste var Ammerudgrenda i 
1972. Der spesifiserte Oslo Helseråd at 
“privetbøttene må tømmes regelmessig av Oslo 
Renholdsverk” Parktanteplassen må ha gjerde. 
Det skal være min. 600 kvm for maks 40 barn”. 
Ål-hytta er fremdeles en populær hytteleverandør, 
og dagens hytter har et fasadeuttrykk som ikke 
skiller seg mye fra de første Lund og Slaatto-
hyttene og barneparkene på 1970-tallet.



111

Kommunens typehus “for parktante” på Schous plass (foto). Vi ser at typetegningen under skiller seg noe fra 
bildet, bl.a. ved at verandaen mangler. Vi vet ikke om huset ble oppført med veranda og at den senere er blitt 
fjernet, eller om den aldri ble bygget. 
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Ål-hytta på Smestad (øverst),
i sørgelig forfatning på 
Ammerud og i Akersveien, 
øverst i Telthusbakken. Også 
Ål-hyttene ble betegnet som 
“midlertidige”, til tross for 
involveringen av to av landets 
mest anerkjente arkitekter. 
I dag er Ål-hyttene på 
Marienlyst og Ammerud revet, 
mens hytta i Frognerparken 
brant i 1988 og er gjenopp-
bygget med et enklere fas-
adeuttrykk. Et dukketeater 
holder til i bygningen. Hytta 
på Smestad står avstengt, 
mens hytta i Telthusbakken er 
besluttet vernet og er ført på 
Byantikvarens Gule liste. 
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En tredje type parkhus kom til da Oslo kommune 
engasjerte arkitektene Helge Thams og Per Gaare. 
Deres hus var også beregnet for 40 barn og var 
bestilt av Barnevernskontoret. Planløsningen 
var enkel, med oppholdsrom, toalett og bod for 
uteleker, samt en overbygget platting med plass til 
av- og påkledning. Det var også tilgang til toalettet 
gjennom en egen dør utenfra. Disse tre kommunale 
parkhusene har tilsvarende arkitektonisk ut-
trykk ved at fasaden er plassert på gavlveggen, 
under et solid takutspring. Alle tre byggene har 
saltak. Thams og Gaares parktantehus kom opp i 
Myrerveien på Kjelsås og på Ellingsrud i 1976 og i 
Oppsalveien 19 i 1979. Dessverre er alle tre revet i 
dag. I Iladalen hyret kommunen inn tømmermester 
Knut Dokken fra Billingstad, som «i mange år har 
oppført hus på lekeplasser» for å sette opp nytt 
barneparkhus. Samme type kom også opp på Vest-
kanttorget, som erstatning for Kryp-inn. Arkitekt 
var H. Wangaard.

I tillegg til typehusene, ble en del enklere 
barneparkhus oppført i Oslo, med kommunen som 
byggherre. Blant dem var Simensbråten parktan-
teplass i Vårveien 1 på Ekeberg. Der ble det I 1971 
oppført: ”Et lemmehus satt på lecablokker med 
W.C. og vask”. Private parker satte også opp hus og 
brakker, mange av disse hadde tilsvarende 
enkel standard. Odd Laugen hyttefabrikk på 
Eidsvoll leverte i 1972 en mindre hytte, «Folke-
hytta», til Haugerud husmorlag, som drev barne-
park i Haugerudveien 77. Den hadde ikke innlagt 
vann og kostet 30.000 kr. Grønlund parktanteplass 
på Ammerud kjøpte inn en Moelvenbrakke til sin 
«barneparkering», det samme skjedde i Nedre 
Prinsdals vei, og også Holmenhavna barnepark v/
Lill Thronsen bestilte et Moelven containerhus, 
mens Woxen barnepark ved Voksen mødreforening, 
Berit Haug Bore, fikk en «leskurbrakke».

Øverst Thams og Gaares typehus, her 
representert ved Ellingsrud banrepark. 
Videre barneparkhus i Vårveien på 
Ekeberg, og illustrasjon av container-
huset som ble bestilt til parken i 
Holmenhavna. Nederst privat variant av 
parkhytte på Hansemyra på Korsvoll. 
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Vestkanttorget. Kommunen satte opp et tilsvarende hus i Iladalen. Se også side 10. 

Vi har ikke funnet noe mønster i hvilke parkhus som 
ble satt opp hvor i byen. Man skiftet ut eldre hus 
etterhvert som man hadde kapasitet, eventuelt 
satte opp hus der det ikke hadde stått noe 
tidligere.  Dette gjaldt særlig i drabantbyene. 
Mange utbyggere tok etterhvert ansvar. Selvaag-
bygg utformet et typehus for barneparker som 
vi med sikkerhet vet ble satt opp på Lindeberg, 
Haugenstua og Ullernkammen, men kanskje var 
det fler?  De to sistnevnte er bevart. På Ullern 
ligger huset i en spennende kontekst og danner et 
tidstypisk miljø sammen med Selvaags terrasse-
hus og den lille grendeskolen. På Romsås tegnet 
arkitektene i Romsåsteamet en hel drabantby med 
blokker, senter og skoler, og også barneparkhus til 
to av borettslagene. Byggherre var OBOS. Husene 
hadde enkel utforming, med innendørs oppholds-
rom, tørkerom og W.C. Også i første etasje i Odvar 
Solbergs vei 78 ble det drevet barnepark, nettopp 
slike barneparker kommunen hadde ytret ønske 
om. Flere borettslag drev på samme måte, 
f.eks. på Hovseter og Ellingsrud. I Heggen 
borettslag på Lindeberg fikk man låne lokaler i en 

av blokkene. Uteområdet lå rett på siden av 
blokken, på et grøntområde som ikke var be-
bygget. Driften av barneparken var et samarbeid 
mellom borettslaget og barnehagekontoret i Oslo. 
En tilsvarende løsning hadde man i Nordster-
skogen borettslag på Nordstrand. En barnepark 
ble opprettet i et felleslokale som i dag er styre-
rom. Uteområdet var rett bak blokken.  I Skansen 
borettslag på Ellingsrud ble barneparken planlagt 
sammen med resten av bebyggelsen (se kart og 
bilde neste side). Det lå i tiden å etablere bilfrie 
bomiljøer, med gangstier og leke- og rekreasjons-
arealer mellom blokkene og barneparken er tegnet 
inn på enden av den midterste langblokken (blå 
sirkel). Arkitektene Thams og Gaare sto bak planen 
for Ellingsrud, de var ikke ukjente med bygging av 
barneparker. Bebyggelsen besto av både 
terrassehus, punktblokker, lavblokker og rekkehus. 
Det øverste bildet på neste side viser barneparken 
i Gransdalen på Furuset. Bildet er tatt i 2017 og 
lekeplassen er fremdeles i bruk av strøkets barn, 
selv om parken er lagt ned. 
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Skansen borettslag, med barneparken avmerket. Øverst barneparken i Gransdalen på Furuset. 
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Selvaag-byggs typehus for barnepark (foto og tegning). Bildet er tatt på Ullern. 
Nederst ser vi barnepark på Romsås. Romsåsteamet  tegnet ulike varianter av parkhus 
og tanken var at barna skulle få barnhager og småskoler nær hjemmet. Dermed måtte 
OBOS trå til og bygge barnehager, og parker, selv om det kostet, og strengt tatt var 
kommunens ansvar. “Det klarer vi” sa OBOS-direktør Odvar Solberg. 
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Det aller vanligste typehuset fra 70-tallet, var 
huset Marit Christoffersen fikk i parken i Dame-
fallet. Vi vet om 27 eksemplarer, kanskje var det 
ennå fler? Listen til høyre er ikke komplett, men 
viser utbredelsen. Kommunen engasjerte arkitekt 
Alf Bastiansen til å tegne parktantehuset, som 
var inneholdt et stort rom der barna kunne spise, 
såkalt varmestue, i tillegg til toalett og lagerrom 
til leker. De to sistnevnte hadde egen inngang.  
Varmestuen hadde i tillegg til god plass til bord 
og benker, et lite kjøkken. Husene ble bygget i tre, 
med vinduer på gavlveggen, som lå under et stort 
takutspring. Her kunne man søke ly for både regn 
og sol, og sitte tørt også utendørs. Vinduene kunne 
lukkes med lemmer. Når lemmene var slått ned 
kunne de brukes som utvendige hyller. Standard 
var at parkhusene ble brunbeiset, men etterhvert 
ble de mange steder malt i friskere farger. Para-
doksalt nok gikk også disse nye typehusene under 
betegnelsen «midlertidige». Faktisk var Sevaag-
bygg de eneste som ikke opererte med den termen 
på 1970-tallet, men når de nye husene endelig kom 
opp, var nok tanken at de skulle stå en stund. De 
fleste steder var de i bruk helt til parkene begynte 
å stenge. Vi kjenner ikke til at et Alf Bastiansen-hus 
er blitt revet i en park der det fremdeles var drift. 
I dag har mange av dem fått ny bruk selv om 
parken er stengt.  Barnehage, frivillighetssentral 
og bydelshage er bare noen eksempler. 

Ark. Rivertz plass 1972
Bjølsenparken 1973
Torshovparken 1973
Ole Bulls gate 1973 
Damefallet 1973 
Klosterenga 1974 
Lunden 1974
Lofthus terrasse 1974
Ulsrud 1974
Risløkka 1976
Økernbråten 1976
Majorstuveien 1978
St.Hanshaugen 1978
Sofienbergparken 1 1978
Rektorhaugen 1978
Fossum 1978 
Sinsen 1978 
Høyenhall 1978 
Lambertseter 1978
Ormsund 1978
Stensparken 1978
Sofienbergparken 2 1979
Ola Narr 1979
Manglerud 1979 
Abildsø 1980
Kampen park 1980
Vækerø 1982
Ris 1982

17.mai 1981 ble feiret i Lersolveien barnepark på Tåsen, med nesten helt nytt parkhus. 
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Oslo kommunes nye barneparkhus kom i to størrelser. Det største huset (tegningene på dette oppslaget) var det 
vanligste, men bl.a. på Vækerø ble det oppført en mindre variant. Utforming og planløsning var den samme, men 
bygningskroppen var litt kortere, noe som igjen ga en mindre varmestue. Toalettet hadde en egen inngang, det hadde 
også lagerrommet for leker. Når det gjaldt plassering på tomten var huset fleksibelt. Noen hus ble plassert rett på 
terreng, helt uten trapper. Andre steder var nivåforskjellene større, og trapper i ulikt format ble oppført etter behov. 
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Gammelt møter nytt. På forrige side Damefallet, Marit Christoffersens park, i tre faser. Dette er det eneste 
bildet vi har sett der Kryp-inn og Alf Bastiansen-huset står side om side. Øverst til venstre på denne siden 
feirer barna 17.mai 1978 i den eldste delen av parken. Det nye parkhuset er så ferskt at det ikke har rukket å 
bli beiset ennå. Med nytt parkhus ble også uteområdet utvidet og gjerdet flyttet. Kryp-inn ble revet. De øvrige 
bildene er tatt i barneparkene i Rognerudskogen på slutten av 70-tallet. Der lå det tre parker ved siden av 
hverandre, med hvert sitt Kryp-inn. Parkene ble slått sammen og fikk nytt parkhus i Wetlesens vei like ved 
Manglerud skole i 1979/80. 
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7Barnehagene kommer? 
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Barnehager og barneparker fortsatte å eksistere 
side om side hele 1980- og 90-tallet. Samfunnet 
gikk fra kvinnekamp om likelønn og rett til arbeid 
på 1970-tallet, til det vi i dag ser tilbake på som 
et moderne tiår - 80-tallet. Popmusikk, video-
spillere, solarium, raske biler og ikke minst en 
samfunnstruktur som hadde endret seg til det 
bedre for mange befolkningsgrupper, blant 
dem kvinner. 80-tallets selvstendig kvinner var 
godt synlige i media, film og tv-serier og også i 
dagliglivet. Det var ikke lenger uvanlig å være 
kvinnelig advokat, politi eller som kvinne arbeide i 
det private næringsliv. I 1965 var bare 14% av alle 
mødre yrkesaktive på landsbasis, i 1986 hadde 
tallet steget til 59%. Konsekvensen var et stadig 
økende behov for barnehageplasser.  1987 kom 
stortingsmeldingen «Barnehager mot år 2000» og 
statsråd Anne-Lise Bakken lovet i den forbindelse 
full barnehagedekning. Barneparkene ble ikke 
nevnt. I ettertid kan det synes underlig at barne-
parkene er så lite omtalt. To ulike utgivelser som 
tar for seg barnehagenes historie i Norge, 
nevner knapt parkene. Ofte er de ikke engang 
representert i statistikken. Vi husker at barne-
hagedekningen i Oslo i 1992 var på 48%. Det var 
så stor mangel på plasser at barn under tre år kun 
fikk plass hvis mor var i arbeid utenfor hjemmet, 
gikk på skole eller studerte. Øvrige familier som 
trengte avlastning eller ønsket å sosialisere sine 
barn måtte finne andre alternativer. Derfor var det 
i høyeste grad fremdeles behov for barneparker. 
I 1982 var det 180 parker i drift i Oslo. med ca. 
5000 barn. I 1990 hadde byen ca.120 parker. I 
1989 ble det utført en spørreundersøkelse blant 
småbarnsforeldre i bydel Nordstrand, en bydel 
med mange barneparker. Barnehagedekningen 
(heldagsplasser) var på cirka 30%. I undersøkelsen 
svarte 83,3 % at de ikke var tilfreds med barneha-
getilbudet i bydelen. 77,2 % ønsket en kommunal 
heldagsplass for sine barn. 2,1 % oppga at de 
ønsket barnepark. 

Tallene fra bydel Nordstrand er kanskje over-
førbare til øvrige deler av byen? Men selv om 
barnehage var foretrukket framfor park, 
betyr det ikke at foreldre ikke søkte sine barn til 
parkene som fantes. I 1987 sto 80-90 barn på 
venteliste i Nordseter barnepark. 40 barn gikk i 
parken allerede. I 1984 ble det det i bydel Søndre 
Nordstrand vedtatt opprettet en ny barnepark i 
Skovbakken borettslag på Holmlia, i tillegg til de to 
som allerede fantes i boligfeltene der ute. Samtidig 
ble Hauketo barnepark flyttet til roligere om-

givelser. Antall plasser økte fra 20 til 40. På 
Furuset var det i drabantbyen åpnet fire nye 
barneparker i 1980. I 1988 stengte en av de øvrige 
borettslagsparkene igjen, grunnet mangel på barn. 
På gamle Furuset, i villastrøket, var det heller 
ikke fullt belegg. “Furuset barnepark er i beit for 
barn. Parken har et stort og flott uteareal, men for 
tiden er det bare seks barn. Andre i distriktet har 
venteliste. Mange er ikke klar over at det ligger en 
fin park her” uttalte tante Anne Sørvold Ekeberg. 
(Aftenposten 5.8.88). Helt vest i byen så Vestre 
Ullern Boligsameie seg nødt til å starte barnepark 
på privat initiativ, fordi behovet var så stort. 
Sameiet fikk lån fra kommunen og satte opp et lite 
hus med vann, W.C. og telefon. To førskolelærere 
ble ansatt til å ta seg av 40 barn. For herligheten 
måtte foreldrene ut med 170 kr i måneden og hele 
jobben med å få parken i gang hadde vært 
dugnadsbasert (Aftenposten 28.10.1980).

I perioden der barnehageutbyggingen for alvor
tok til, fantes det flere ulike typer barnehager: 
hel- halv- og kortidsbarnehage, ambulerende 
barnehage, daghjem, pedagogiske lekesentere, og 
barnehager i bibliotek, samfunnshus, menighets-
hus, og på helsestasjoner. Noen barneparker ble 
dessuten kalt kortidsbarnehage og barnepark om 
hverandre. Med barnehageloven av 1975 hadde 
det blitt mye enklere å starte barnehage. Før 1975 
måtte alle barnehager ha samme standard som en 
heltidsbarnehage, uansett hvordan de drev, men 
den nye loven lempet på kravene. Fra 1963 hadde 
barnehager fått statsstøtte og med 1975-loven 
gjaldt dette også små og enkle barnehager med 
beskjeden åpningstid. Barneparkene fikk derimot 
ingenting. En parktante uttalte: «Barneparker er 
greit å få i stand og starte opp, men vi får ikke 
annen støtte til driften enn den vi selv skaffer til 
veie gjennom foreldrenes betaling, basarer, loppe-
marked og kanskje tilskudd fra kommunen». Det må 
ha føltes urettferdig. Korttidsbarnehagen lignet 
mye på en barnepark - et lite hus eller innendørs 
lokale, uteområde med lekeapparater og
begrenset åpningstid. Den eneste egentlige for-
skjellen var barnehagens pedagogiske opplegg. 
Allikevel fikk den ene statsstøtte, den andre ikke. 
Dette første til at mange av parkene som hadde 
gode nok hus ble omgjort til korttidsbarnehager. 
Disse var beregnet på 4-5-åringene, og dermed 
forsvant mange av de største barna fra parkene. 
Tanken om at barneparken skulle være et tilbud til 
de minste barna ble ennå mer rendyrket.
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Barnehage eller park? Forskjellen var ikke alltid så stor. Mange av aktivitetene var de samme. Øverst til 
venstre feires det bursdag på Klosterenga. Bursdagsbarnet Christian Antonsen i midten i rød gummibukse. 
Majorstuen menighets barnepark gikk i 16.mai tog i nærmiljøet. Senere ble parken gjort om til en barne-
hage. Nederst er det utelek, sommer som vinter. Bjølsen (t.v.), og i parken på Sandaker, ved Nils Huus gate. 
Bildet er tatt 1993-94.
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Oslo på 1980-tallet var en by i endring og også en 
by med store sosiale forskjeller. Hvordan byens 
velferdsgoder skulle fordeles og omfanget av 
disse, var tidligere kun blitt basert på folks inntekt 
i de ulike deler av byen. På 80-tallet kom flere 
aspekter inn: kollektive og miljømessige goder, 
sosialt miljø, boligstandard, og også ulemper som 
forurensning og støy. Målt etter slike kriterier kom 
mange storbyer generelt dårlig ut. En undersøkelse 
lagt fram i 1990 viste at bydel Gamle Oslo hadde 
22% sosialhjelpsmottagere mot 1% i bydel Vindern. 
Antall barnevernsbarn i Gamle Oslo var 49, mot 7 
på Vindern. Samtidig flyttet befolkningsmassene 
på seg, fra sentrumsbydelene og ut i drabantbyene. 
Gamlebyen og Grünerløkka var slitne bydeler, selv 
om byfornyelsen jobbet på. I Gamlebyen gikk det 
så langt at skolen måtte stenge av mangel på barn. 
Hvordan hang de sosiale forholdene sammen med 
tilbud og etterspørsel etter barneparkplasser? 
Var det flest parker der behovet var størst, eller 
var det flest vest i byen, der det antagelig var flere 
hjemmeværende mødre? Det finnes dessverre 
ikke komplett statistikk som viser antall park-
plasser i den enkelte bydel kalibrert mot antall 
barn i parkalder, men vi har tall som viser antall 
plasser i den enkelte bydel. At parksituasjonen 
var ustabil utover 1980-og -90-tallet, forklarte 
barneparkinspektør Ellen Rydningen i Oslo
kommune i 1982, med at folks familiesituasjon 
hadde forandret seg: “Unge foreldre må jobbe fullt 
begge to for å klare utgiftene, og da er tre-fire tim-
er i park ingen løsning”. Rydningen merket nedgang 
i søknad til parkene i sentrum av byen og flere 
parker hadde her måttet legge ned. Til gjengjeld 
var det kø til barneparkene i de nye drabantbyene. 
Men det var et faktum at det ble født færre barn 
enn tidligere, og tallet på parkplasser sank. Vi 
vet at i 1994 var det ingen barneparker på Nedre 
Tøyen/Grønland. Mehmet Karagöz uttalte
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til Aftenposten: “Vi mangler barneparker og billige 
korttidsbarnehager hvor også innvandrerforeldre 
tar seg råd til å sende barna sine”.  Oslo var en 
kontrastenes by, og bildene på forrige side viser 
dette. Kjøpesenteret Arkaden ble etablert etter 
at et helt bydelskvartal i sentrum var blitt 
gjennomhullet på tvers. Sammen med Snappy’s 
Burger House i Grensen illustrerer det godt tidens 
byplanmessige tankegang, kjøpelyst og estetikk. 
Samtidig dokumenterte fotograf Åsmund Lindal 
indre by 1981-82, bl.a. Karlstadgata på Rode-
løkka. Han ønsket å sette søkelys på de elendige 
boforholdene mange levde under.  En levekårsun-
dersøkelse fra 1979 viste at 20 000 boliger i Oslo 
indre by - både øst og vest - hadde meget dårlig 
standard, 10 000 av dem så dårlig at de ble ansett 
som uverdige som menneskeboliger. Drabantbyen 
var et godt sted for mange, her Haugen i Grorud-
dalen 1982, men for noen ble imidlertid utgiftene 
til ny leilighet mer enn de kunne klare. På Furuset 
meldte OBOS-bladet at mange ikke maktet å bli 
boende. De flyttet tilbake til sentrum. 

Antall parkplasser, utvalgte bydeler 1986
4 Marienlyst, Ullevål, Majorstua, deler av Fagerborg 220
11 Nordstrand 280
12-14 Holmlia, Hauketo 220
36 Røa, Hovseter, Voksen 240
9 Grønland, Gamlebyen, Kampen, Vålerenga, deler av Tøyen 100
7 Grünerløkka, Møllergata 60
20 Etterstad, Helsfyr, Teisen 40
27 Romsås 80

24-25 Lindeberg, Furuset, Ellingsrud, Haugenstua, Høybråten 320, 160 i 
hver av dem.

Antall plasser i barnepark:
1991 3697 
1992 3467

Antall plasser pr. bydel 1992:
16 Furuset 250
25 Ullern 244
8 Nordstrand 210
20 Bjerke 208
7 Ekeberg, Bekkelaget 190
9 Søndre Nordstrand 180
24 Røa 170
3 St.Hanshaugen, Ullevål 168
23 Vindern 165
21 Grefsen, Kjelsås 165
5 Grünerløkka, Sofienberg 150
13 Østensjø 135
19 Grorud 135
22 Sogn 130
12 Manglerud 125
4 Sagene, Torshov 125
1 Bygdøy, Frogner 120
10 Lambertseter 110
11 Bøler 100 
17 Stovner 85
6 Gamle Oslo 75
15 Hellerud 75
14 Helsfyr, Sinsen 60
2 Uranienborg, Majorstuen 46
18 Romsås 46

I 1986 var det 4800 barneparkplasser i Oslo. Antall 
barnehageplasser når alle de ulike typene er tatt med, var 
15 847. Antall barn fra 0-6 år var 31 917. Uten barne-
parkene ville omtrent halvparten av byens barn stått uten 
offentlig tilbud. Barneparkene hjalp til slik at det fantes 
plass til 2/3 av barna. Antall parkplasser varierte mye 
fra bydel til bydel, og tabellene viser fordelingen av dem. 
Når vi leser statistikken er det viktig å huske på bydelenes 
størrelse, Romsås var f.eks. Oslos minste. Nummerne 4,11 
o.s.v. referer til bydelsnummerne. Alle tall omfatter både 
kommunale og private parkplasser.
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Utover 1990-tallet fortsatte antall barneparker 
å synke. På 80-tallet hadde dessuten flere parker 
måtte stenge, ikke på grunn av mangel på barn, 
men av mangel på personale. Parken i Øvre Ullern 
terrasse var en av disse, Holmenhavna barnepark 
likeså (1980). I 1987 kunne man lese overskriften 
“Ingen vil jobbe i barnepark” i Aftenposten. 
Vigelandsparken barnepark ville ikke kunne åpne 
som vanlig etter sommeferien, hvis ikke to barne-
parkledere ble ansatt. 30 barn ville miste sitt 
tilbud, og andre parker i strøket var fulle. 
Stillingene hadde vært utlyst, men det var ingen 
søkere. I 1998 kunne man i samme avis lese: 
“Barneparkplasser forsvinner”. Selv om parkene 
var i drift, var det ikke barn nok til å fylle dem opp. 
I bydel Røa var f.eks. bare halvparten av park-
plassene besatt. Ansatte og foreldre i Bjerke-
bakken barnepark var bekymret. Parken kunne 
ta 40 barn, men hadde bare 25. Uten fullt belegg 
kunne ikke parken drive. To år senere var tallene 
enda dystrere. Tall fra 1989 viste at 900 barne-
parkplasser i Oslo var lagt ned det siste året. 
31.12.1996 hadde byen 2900 plasser, et år 
senere var det bare 1980 igjen. Antallet parker 
hadde gått fra 121 til 89 på to år. Seksjonssjef i 

byrådsavdelingen for eldre og bydelene, Nina 
Backer-Røed, mente det var en naturlig utvikling. 
Stadig flere barnehager ble bygget, barnehage-
tilbudet hadde blitt mer fleksibelt og enklere å 
kombinere med ulike typer arbeid, og dessuten 
hadde 6-åringene begynt på skolen. I Rognerud-
skogen barnepark på Manglerud merket de 
situasjonen godt. De hadde kun 12 barn igjen, og én 
ansatt. Parktante Unni Veløy håpet at kontant-
støtten ville få flere til å begynne i park igjen, men 
dessverre ble det ikke noe nytt, stort oppsving i 
parksøkning etter nedgangen fram mot år 2000. 
Flere bydeler måtte spare penger og en av 
løsningene var å legge ned barneparker. Mange 
foreldre var fortvilet. Parken i Slottsparken ble 
reddet gang på gang av engasjerte foreldre. “Slåss 
for barneparken” var overskriften på Prinsdal i 
1997. “Dette kan vi ikke godta” uttalte foreldrene, 
da Frognerparken barnepark var truet av ned-
leggelse i 1992. “Barneparkene er et trygt og godt 
tilbud vi ikke kan frata barna”. På sikt ble det likevel 
nedleggelse de aller fleste steder. Selv om den del 
parker fortsatte driften til ut på 2000-tallet, tok 
barnehagene til slutt over, og parkdriften ble 
etterhvert faset nesten helt ut. 

Ubesatte parkplasser i Oslo 1998. Vi ser at noen bydeler har godt belegg og venteliste, mens andre mangler barn til 
sine parker. Bydel Røa, bydel Ekeberg-Bekkelaget og bydel Grorud er blant dem som kommer dårligst ut. (Faksimile 
Aftenposten 10.11.1998)
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To parker som fortsatt hadde godt med barn på 1980-tallet. Øverst en fargerik gjeng på Kloster-
enga i bydel Gamle Oslo, ca 1986. I denne bydelen sto fortsatt barn på venteliste for parkplass 
drøyt ti år senere. Det samme gjorde de i Høybråten barnepark, der bildet under er tatt i 1984. 
Tante Astrid sitter til venstre. I oransje gummibukse på første rad sitter Linn Therese Bratsberg-
Siri, som 30 år senere var med på å redde parken fra rivning.
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Vi har flere beretninger fra parktanter som 
var aktive på 1980- og 90-tallet. Tone Solveig 
Heggelund arbeidet i to ulike barneparker på 
Tonsenhagen på 1980-tallet og hennes datter gikk 
også i park. Hun forteller: “Vi flyttet til Årvoll i 
1979, da Stine bare var et halvt år. Likevel sa alle 
nabodamene at jeg øyeblikkelig måtte skrive Stine 
inn i parken, det var så lange ventelister. Alle der 
oppe hadde barna i park, også hjemmeværende 
mødre, så barna ble sosialisert. Det var fint for oss, 
jeg leverte i parken, så gikk jeg med de andre 
mødrene og drakk kaffe. Parken var åpen fra 
10-14, og holdt stengt hvis det var kaldere enn 
-10 grader. Da Stine begynte i parken i Østre-
heimsveien ble jeg valgt inn i styret. Det var mye 
å ta tak i. Huset var veldig dårlig, gjerdet utrygt, 
tante Åse hadde tyve barn fra 1,5 til 4,5 år og hun 
var livredd for at noen av dem skulle bli borte. Vi 
holdt et møte og bestemte oss for å arrangere 
dugnad, kakelotteri og basar og hele Årvoll støttet 
opp. Vi fikk også noe tilskudd fra bydelen. 
Ryktet spredte seg og snart kom en telefon fra 
noen sentralt i Parkvesenet. De hadde hørt om oss 
oppe på Årvoll som hadde jobbet så hardt, så de 
ville gi oss en gratis klatrejungel. På dugnadene 
snekret vi hus, toalett og benker, og isolerte. Vi 
handlet inn leker og bøker. Parkhuset hadde innlagt 
vann, men ikke telefon, vi fikk låne i Vel-huset som 
lå rett ved siden av. Min mann kjente en som jobbet 
ved Grorud gjerdefabrikk, vi tok kontakt og de 
sponset mesteparten av vårt nye gjerde. Jeg jobbet 
av og til som vikar i parken, og også i parken som lå 
ved skolen. Det var en skikkelig tøff jobb. Tyve 
unger inn og spise, tyve små sekker, tyve små 
termoser. Før du hadde kommet halvveis skjedde 
det noe, noen måtte på do, noen stakk ut. Kun én 
tante på tyve barn. Hvis barna var ute og lekte og 
et av dem måtte skiftes bleie på, gikk jeg inn og 
det var ingen ute til å passe på resten. Men jeg 
var veldig glad i parken. Den var et unikt tilbud til 
mødrene og barna, noen av dem var veldig mye 
hjemme. Gjennom parken fikk de muligheten til å 
komme ut og leke med andre barn.”
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Faksimile forrige side: Akers Avis Groruddalen skrev om dugnadsgjengen på Årvoll, som stod på for 
parken sin. Over feires 16.mai utenfor parkhuset, og nederst leker jenter og gutter, nokså likt kledd. 
Oppslag neste side: Fra fotoalbumet til parkmor og parktante Tone Solveig Heggelund 1981.
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Sissel Rognerud startet som parktante på St.Hans-
haugen ved Colletts gate høsten 1987, også hun 
alene på jobb. Hun hadde 16 barn i alderen 1,5-5 
år. Parken var stengt hele juli og 14 dager i august, 
åpningstidene og temperaturregelen var tilsvaren-
de som på Tonsenhagen. Rognerud forteller at hun 
både hadde vann, do og telefon, mens dobbelt-
parken opp mot Geitmyrsveien ikke hadde noen av 
delene, kun posedo og tantene derfra kom sprin-
gende ned til henne hvis noe skjedde. «Hvis jeg selv 
eller barna mine var syke måtte jeg selv sørge for 
en erstatter til parken. I 1987 ble jeg ansatt i Oslo 
kommune og barnehagekontoret. Jeg hadde mye 
ansvar. Jeg delte ut giroer og sjekket at alle forel-
drene og dagmammaene betalte. Jeg bestilte også 
såpe, dopapir og alt som trengtes. Jeg fikk 
lønn fra kommunen». 

Det var varierende forhold for parktantene. Oslo 
kommune gjorde så godt de kunne med midlene de 
hadde til rådighet, og på 80-tallet fortsatte de den 
gode flyten fra 70-tallet: mange nye parkhus ble 
oppført. En del eldre, kondemnable hus kunne fases 
ut og for mange ble forholdene langt bedre enn 
tidligere. “Flagg og bløtkake i Kåres vei” kunne man 
lese i Nordstrand Østre Aker blad i oktober 1987. 
“Oslo kommune er i ferd med å ruste opp sine 
barneparker.” Tante Anne Bett Otterbeck på parken 
på Lambertseter hadde tidligere kun et lite skur 
med toalettbøtte. Nå fikk hun og barna et lyst og 
trivelig oppholdsrom med et lite kjøkken og 

skikkelig toalett. Interessen for parken hadde vært 
laber noen år tidligere, men var nå på vei opp igjen, 
de hadde 14 barn og 34 på venteliste. “Det er fin 
kontakt mellom barn, foreldre og meg” uttalte 
Otterbeck. På Oppsal var det også stor glede. “Den 
gladeste parken i by’n” hadde fått splitter nytt hus 
med vannklosett og oppvarmet spiserom, kjøkken 
og varmtvannskran. “Jeg er så glad og stolt at jeg 
kunne sprekke” sa tante Else Jahnsen til Arbeider-
bladet. Hun var svært fornøyd med kommunens 
innsats. Parken var blitt kommunal og arbeidet med 
nytt hus hadde gått svært raskt. “Nå jobber jeg i 
trygge og gode økonomiske forhold. Har aldri vært 
så lykkelig” (6.2.1981). 

Det var et langvarig arbeid fra Oslos kommunes side 
som midt på 80-tallet begynte å gi resultater. Igjen, 
vann, strøm og skikkelige toalettforhold sto øverst 
på listen. Barnehagesjef Ellinor Østen var glad 
for at mange parker nå fikk skikkelige forhold: 
“Barneparkene er for mange en viktig del av oppvek-
sten. Parkene utgjør et vesentlig tilbud til mindre 
barn ut fra behovet om lek og aktivitet. (...) Men 
altfor mange parker driver fremdeles under 
kummerlige forhold. Barnehagesjefen ønsker en 
rask bedring av standarden, men det mangler 
penger. En løsning kan være å bruke midler avsatt til 
prosjektering av nye barnehaver. Det er lite heldig. 
Park- og barnehavetilbudet skal supplere hverandre. 
Det ene skal ikke gå på bekostning av det andre” 
(Aftenposten 1.7.1986).

Else Jahnsen og barna foran det nye parkhuset på Oppsal. 
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Mangelen på midler gjorde at dessverre ikke alle 
parker kunne oppgraderes så raskt som man 
ønsket. “Miserabel barnepark” skrev Klassekampen 
i desember 1985, etter å ha vært på besøk på 
Veitvet. “Barneparken på Veitvet er på full veg til å 
bli en ny skandale i Oslo Kommunes sosialpolitikk. 
Parken består av to rom på 10 kvadratmeter hver. 
Her skal opp til 27 barn mellom halvannet og fem 
år ufolde seg i dårlig vær. (...) Rommene fungerer 
samtidig som lager for leker og redskap. Huset har 
uisolerte plankevegger, det finnes ikke innlagt vann, 
og bak huset er det utedo der det også f.eks. 
skal skiftes bleier. Resten av parkens hygieniske 
utrustning består av tilkjørte kanner med kaldt vann 
og vaskevannsfat”. Fra 1978 hadde ansatte og 
foreldre jobbet for å få bygget en ny park på 
Veitvet, men ikke lyktes. Høsten 1985 så det endelig 
ut som de skulle få en bevilgning på 200 000 kr, men 
den ble trukket tilbake. Tantene var fortvilet. 

“Hvorfor skal de som har det dårligst få minst?” 
spurte parktante Liv Berghammer. 

Parktanter andre steder i byen fortalte også om 
vanskelige forhold: «Vi var to tanter på 40 unger. 
Parken var privat. Vi hadde en inngjerdet tomt med 
sandkasse og et lite hus med do på baksiden, men 
ikke telefon. Gresset ble ganske nedtråkket med så 
mange barn og ungene ble fort skitne og sandete. 
Når det regnet ble det sølete, men unger syns jo det 
er moro. Det første huset var ganske lite. Vi satt 
inne og spiste, det var bare plass til 12 av gangen. 
Vi hadde ikke vann, men bar et par bøtter så vi fikk 
tørket av hendene det verste med en klut før mat. 
Døra ut sto åpen, vi kledde ikke av barna, tok kun 
av vottene.Samtidig som vi hjalp barna med maten 
holdt vi et øye med barna ute som ventet på tur. Av 
og til stakk ungene som lekte hodet inn og spurte 
om de kunne få spise. Når vi sa det ikke var plass, sa 

Pressen var engasjert og skrev jevnlig om forholdene i Oslos barneparker. 
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de bare «å ja» og gikk ut igjen. (…) Etter noen år ble 
det anskaffet en Moelven-brakke, da ble det bedre 
plass. Vi trykket inn alle 40 barna samtidig» (Henny 
Michaelsen, parktante på Korsvoll). 

Å ikke ha tilgang på vann var en særlig belastning 
for tantene. Før bydelsreformen i 1988 sendte 
Arbeidstilsynet ut pålegg om at det skulle være 
innlagt vann og avløp i alle barneparkene i Oslo. I 
1994 viste det seg at dette fremdeles manglet i 
halvparten av parkene. “Tilværelsen med våt-
servietter og utedo er en belastning både for barna 
og de ansatte, ikke minst av hygieniske hensyn”, 
uttalte konsulent Kari Hajum i Arbeidstilsynet. 
Barnebyråd Gro Balas lovet penger til parken på 
St.Hanshaugen og parken i Telthusbakken (Aften-
posten 28.4.1994). Byråd for barn og utdanning, 
Hanne Harlem, så imidlertid ikke på vannmangelen 
som noe stor problem. “Utedo er ingen skandale. 
(...) Barneparker er et leketilbud til dem som er hos 
dagmamma eller har hjemmeværende foreldre, og 
kan ikke sammenlignes med vanlige barnehager” 
(Arbeiderbladet 26.6.1993). 

Utover på 1990-tallet ble det tydelig at flere 
parker generelt var forsømt. Gamle og dårlige 
lekeapparater ble ikke rustet opp, og foreldrene var 
redde for hvilke ulykker som kunne skje. I Frogner-
parken barnepark gikk foreldrene selv til aksjon 
og saget ned huskestativet i protest. De hadde 
forsøkt å få bydelen til å ordne opp, uten å lykkes. 
“Klatrestativet er råttent med flere sprosser som 
er brukket. Og man behøver ikke være medisiner 
for å forstå hva som kan skje dersom noen faller 
av husken og lander på gjerdet ved siden av. Ifølge 
forskriftene skal det være en grop med støtsand fire 
meter i hver retning under huskestativet. Husken er 
uforsvarlig sikret. Derfor tar vi loven i egne hender 
og sager den ned” slo forelder Morten Laugerud 
fast, med vinkelsliperen i hånd. Bestyrer Inger 
Gundersen utdypet: “Det er en psykisk belastning 
å jobbe her. Vi må hele tiden følge ekstra godt med 
fordi vi er redde for at noen skal skade seg på det 
gamle utstyret. Derfor har vi også polstret mange 
av apparatene selv” (Aftenposten 18.9.1996). 

Foreldrene spilte ofte en vesentlig rolle for barne-
parkens drift. De donerte utstyr, jobbet på dugnad 
og deltok på foreldremøter. Rundt 1990 ble det 
gjort et intervju med de ansatte i parken på Sophus 
Bugges plass som bekrefter dette. parken hadde 30 
barn og to ansatte, som begge hadde tatt park-
lederkurs. Barna var 1,5-5 år, med flest 2-3 åringer. 
Det var venteliste i parken og nye barn ble tatt 

inn hver høst, da en del sluttet for å begynne i 
barnehage. Huset var satt opp av kommunen midt 
på 80-tallet. Det var lite, så vidt alle fikk plass, og 
hadde to langbord, benker, kjøleskap (gave fra 
foreldrene), og hyller. med bøker – «Hvis det 
kommer en regnskur må vi få alle inn under tak og 
på med regnfrakker. Tørrklosettet ligger i et eget 
hus, og alle er glade for at den står for seg selv, det 
blir mye lukt». Parken hadde ikke innlagt vann, men 
en vanntank som ble fylt opp en gang i uken. «Det er 

I september 1988 fikk parktante Marit Haug Loen endelig 
vann i springen i Butter’n barnepark, etter 20 års drift. Bek-
kelagshøgdas vel hadde stått på og endelig var toalett med 
vask og utespring på plass. (Faksimile: Nordstrand Østre 
Akers blad) 
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mye bleieskift, heldigvis er det enklere med 
moderne bleier, men vi må spare på vannet som bør 
vare hele uken. Det er nødtørftig å ikke kunne vaske 
hendene». Uteområdet var alle fornøyde med, det 
hadde sklier, sandkasse, vipper og klatrestativ. 
Det var noen faste rutiner i parken, av og til en 
samlingsstund: «Da sitter vi på trappen og synger 
og leser litt. Alle spiser samlet, de får gå fra når de 
er ferdige, men da får de ikke komme tilbake igjen. 
Alle lærer det raskt. Hvis det regner hender det 
vi synger og leser litt sammen innendørs en kort 
stund, men barnas konsentrasjonsevne er begren-
set». Tantene anså at omtrent halvparten av barnas 
mødre var hjemmeværende, mens noen hadde dag-
mamma i tillegg til parken og kunne dermed arbeide. 
To ganger i året ble det holdt foreldremøter i pri-
vate hjem – «Det er hyggeligere enn å sitte på mini-
benker». 

Også Clara Larsen, som var parktante 1969-89, 
forteller om foreldremøter, så ofte som en gang i 
måneden. Temaene kunne være barnas leker, på-

kledning og merking av klær, og informasjon om 
hvordan tantene drev parken. Det ble også feiret 
bursdager og juletrefester, med juletre ut i snøen. 

Bedre hus ga nye muligheter, men dessverre for 
tantene på Sophus Bugges plass var de blitt tilgode-
sett med et enklere alternativ enn det store type-
huset kommunen hadde plassert ut så mange andre 
steder, f.eks. i Stensparken like ved. Der fortalte 
tantene i 1990 om innlagt vann, vask og W.C. For 
øvrig var ikke forskjellene så store, parken hadde 
32 barn fra 1,5 til 4 år: «Før gikk mange i parken til 
skolestart, men 6-åringene kjedet seg. Det er bedre 
for dem i barnehagen». I Stensparken ble det også 
sunget litt, lekt fingerleker og fortalt eventyr. 
Venteliste hadde de også, men det viste seg at den 
ikke var reel. Når tantene skulle ringe rundt og ta 
opp nye barn var det mange som sto på venteliste 
flere steder og dermed ble det en lang telefonrunde 
før noen endelig takket ja til plass. Til sammen-
ligning hadde Clara Larsen 300 barn på venteliste 
et par tiår tidligere. 

Sofienbergparken, en vinterdag på 1980-tallet. 
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Høst i Telthusbakken barnepark. I bakgrunnen ser vi Gamle Aker Kirke. 
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I 1991 kom det nye retningslinjer for barneparker, 
som stort sett sa det samme som tidligere: Barne-
parken skulle ha et isolert hus eller varmestue, med 
beregnet plass 1-2 kvm pr. barn. Huset skulle ha 
ordnede toalettforhold, tilgang på varmt og kaldt 
vann, samt kokemuligheter så barna kunne få noe 
varmt å drikke på kjølige dager. Oppholdsrommet 
skulle ha bord og benker og være så stort at alle 
fikk plass til å spise samtidig. Telefon var ønskelig. 
Lekeplassen skulle være drenert og ha skikkelig 
inngjerding, og inneholde lekeutstyr som husker, 
sandkasse og klatrestativ. I 1969 regnet Oslo 
kommune med at det kostet ca.45 000 kr for 
opprettelse av en barnepark med varmestue, i 1991 
hadde summen steget til 450 000. Kunne parken 
etableres i allerede eksisterende lokaler, f.eks. 
i en boligblokk, ble det selvsagt rimeligere. I 
driftsutgiftene måtte man regne lønn til leder og 
assistent, vikaravgift, arbeidsgiveravgift, avgifter 
til strøm, vann og telefon, penger til vedlikehold 
og til renter og avdrag av eventuelle byggelån, og 
til innkjøp av småleker, håndklær, såpe og første-
hjelpsutstyr. Man regnet med årlige driftsutgifter 
på 150 000-180 000 på en park med 40 barn.  
Foreldrebetalingen varierte også, fra 100-650 kr 
pr.barn pr. mnd. Man betalte for elleve måneder, da 
parken var stengt om sommeren. Og igjen, de fleste 
parkene forventet at foreldrene stilte på dugnad et 

par ganger i året, der f.eks. oppussing av parkhuset 
kunne stå på agendaen. 

Lønnen til parktantene varierte. Vi vet at i 1982 lå 
en parktantelønn på halvparten av det en barne-
hageassistent fikk - fra 33 000 til 41 000 i året. En 
oversikt fra Statistisk sentralbyrå viser at noen år 
senere, i 1990, lå månedslønnen for kommunalt 
ansatte barnehageassistenter på 11 000-12 000 kr. 
Karin Steenstrup i Byrådsavdelingen for oppvekst 
og kunnskap mener det er grunn til å tro at park-
tantene da lå på omtrent samme nivå. En parkleder 
skulle dessuten få ledertillegg. Vi har dessverre ikke 
opplysninger om lønnsnivået hos private parktanter, 
men det var fortsatt mange av dem, for private ini-
tiativ til å starte barneparker fortsatte. På Bjørndal 
ble det i det nyoppførte grendehuset startet opp 
barneparkdrift ca.1990. Parken var ikke i drift så 
lenge, den ble nedlagt før 2000. Prestlia Huseier-
forening, boligforeningen på stedet, bidro med 
midler til oppstart og drift. Mortensrud ble også 
utbygget på 1980- og 90-tallet og ønsket om 
barnepark var tilstede. I 1990 startet «Arbeids-
utvalget Mortensrudgrenda barnepark» opp og 
bestilte et enkelt brakkehus til parken som lå i 
Olasrudveien 160. Bjørndal og Mortensrud er 
blant de siste eksemplene vi kjenner til hva gjelder 
nyopprettelse av barneparker.  

Godt kledd parktante i ukjent park på 1980-tallet. 
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Rundt 1980 tok fotograf Åsmund Lindal en billedserie fra barneparken i Sofienbergparken. Lindals bilder er 
verdifull dokumentasjon, vi kommer tett på barna og deres hverdag. Lindal forteller selv at han bodde i strøket og 
ønsket å dokumentere sitt nærmiljø. 
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Sto tiden faktisk stille i barneparkene? Det var ikke 
store forskjellen på1923 og 1999? Utendørs leket-
ilbud for små barn, fire timer hver dag. Små hus, 
sekker på gjerdet og tanter som alltid passet på? 
Tantene var barneparkenes midte. Utover på 80- 
og 90-tallet finnes det flere avisartikler om tanter 
som takker av. De er blitt pensjonister, etter å ha 
jobbet i sin park i flere tiår. I Kløverveien barnepark 
var tante Olga i 1981 blitt 67 år. Hun hadde vært i 
parken i 17 år,  og var fast bestemt på å arbeide litt 
til. Margrethe Opsand mottok Lambertseterprisen 
i 1989, for sitt arbeid for lokalmiljøet. Hun 
hadde vært med på å starte Solkollen barnepark 
på 1950-tallet, og hadde arbeidet der siden. 
Else Røine hadde jobbet 25 år i parken ved 
Observatorie terrasse, Ankerhagen. “Parken er av 
stor verdi” uttalte hun, da hun gikk av med pensjon 
i 1986. “Særlig i dag, når det er så mange ene-
barn. Barna lærer å ta hensyn til hverandre”. På 
Ljan ble tante Kari Huborn takket av med “Ode til 
tante Kari” på Ljan Husmorlags adventsfest i 1988. 
Da hadde hun passet Ljansbarn i over 30 år. Like 
mange år på baken hadde Tante Randi Pettersen i 
Løvsetdalen på Langerud. “Barn og foreldre takker 
deg for det du har vært for våre barn og for oss 
foreldre” skrev foreldrene i et avisinnlegg. 

Mange mødre har også gode minner om tantene, 
og noen ble tanter selv: «Min eldste sønn gikk i 
Telthusbakken barnehage på 90-tallet. Mira (fra 
Libanon) jobbet der, hun var helt herlig» (Aina Iren 
Nybrott Forsell). «Guttene mine gikk i park på 
Fagerborg. Fantastiske tanter» (Liv Irene Haug). 
«Jeg jobbet i tre parker på Nordstrand 1995-2002 
– Rosendalsveien, Bråthen og Ljan. Vi var ute 10-14 
om sommeren og 11-14 om vinteren. 2 voksne 
på 30 barn, senere regulert til 13 barn pr.voksen. 
Spiste ute så lenge været tilsa det, men vepsen var 
lei på høsten og vi måtte ofte sitte inne til tross for 
fint vær. La inn forbud mot søtt pålegg og det hjalp 
litt. Til tross for at vi alltid var kledd for å være 
ute hadde vi karneval, lucia og nissefest» (Anne 
Nergård Hovingbøle). «Min mor var med på å starte 
barneparken i Sørkedalen. Jeg gjenåpnet den på 
90-tallet. Hadde 12 barn under tro år og utedo. 
Slitsomt, men med masse gode minner» (Kristin 
Haga Sagstuen) .

Blant barna som ser tilbake er det mange ulike 
minner fra parklivet: «Det var ganske mye fritt i 
parken, antagelig ikke så mye organisert 

aktivitet. Jeg dro rundt på et akebrett, selv om 
den lille parkflekken var helt flat. Vi løp om kapp. 
Klatret i et lavt klatrestativ og satt på sånne små 
dumper. Jeg husker lite inngripen fra de voksne, 
ingen sangleker e.l. Vi spiste egne matpakker. Jeg 
husker små, oppdelte brød skiver med fårepølse 
på. Dette spiste vi inne i det lille huset, ute hvis det 
var varmt. Tantene var koselige. Det var to tanter 
som bestemor kjente fra sin tid som parktante. 
De kjente meg igjen i mange år etterpå» (Frank 
Michaelsen, Bjølsenparken). «Det var veldig trangt i 
brakka. Vi satt tett i tett og spiste» (Stine Husberg, 
Østerheimsveien). «Jeg gikk i park på Manglerud 
på tidlig åttitall. Husker svært lite annet enn at vi 
blant annet sang Kua mi jeg takker deg og at de 
hadde et toalett i barnestørrelse. Det gjorde visst 
skikkelig inntrykk». (Therese Marie Edman)  «Vi 
drakk sølevann» (Christian Antonsen, Klosterenga).  
«Jeg gikk selv også i barnepark i 1987-88 hos tante 
Ellen i Bernt Knutdsens vei. Jeg husker jeg syntes 
det var kaldt og likte meg ikke noe særlig. Vi bodde 
rett over veien og jeg kunne ikke skjønne hvorfor 
jeg måtte «plasseres» der, men det var kun for noen

Fødselsdagsfeiring i barneparken/familiebarne-
hagen ved tennisbanene i Frognerparken. Burs-
dagsbarnet Josefine Wilberg har fått krone. 
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Frank Michaelsen i Bjølsenparken.
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Kampen park 1998-99, med karneval og utelek til alle årstider. De tre barna øverst til høyre er Inga Waring, 
Glenn Johansen og Robin Tonjeson Howard. Tantene under het Beate Haugan (lyst hår) og Bjørg Lybekkbråten. 
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timer, kanskje 3? På tomta var det flere leke-
apparater og en liten stue samt separat toalett. 
Slik jeg husker det var vi omtrent alltid ute og 
fikk bare gå inn på vinteren for å spise matpakken 
vår. Parken ble lagt ned for mange år siden og har 
dessverre stått ubrukt» (Shoshana Ohana) «Jeg 
gikk i Sofienbergparken tidlig på 80-tallet. Likte 
meg ikke så veldig godt der og var veldig glad når 
jeg begynte i barnehage på Tøyen i stedet. Men 
husker veldig godt at vi lekte med mørke blå 
plastkasser fra Fellesmeieret der.» (Ragnhild 
Andersson). 

I et samfunn og en hovedstad i sterk endring og 
økonomisk vekst, forandret også folks levesett og 
mentalitet seg. Barneparkene og tantene måtte 
tilpasse seg, men det var ikke alltid foreldrenes 
forventninger var mulige å etterleve. «Halv-
parten er bleiebarn, det er lettere å bytte om 

sommeren, vi klarer det ikke om vinteren og lar 
det være når de kun er våte. Foreldrene forventer 
at barna skiftes på uansett, men det er umulig å få 
av og på klær og støvler på og støvler på 32 barn 
flere ganger om dagen. Vi må gjøre det enklest 
mulig» (Sophus Bugges plass, 1990). «De siste 
årene som parktante ble tyngre på mange måter. 
Foreldrene sendte med mer klær, ønsket mer 
skifting etter vær. Vi konsentrerte oss om regn-
jakke og sydvest så fikk det gå som det kunne 
med resten av klærne de hadde med seg» (Henny 
Michaelsen). «Vi var kanskje litt for snille og sa ikke 
noe selv om barna ble hentet for sent. Det var 
kanskje litt dumsnilt, men jeg har stått og ventet 
med barn opptil tre kvarter, kanskje en time. (…) Vi 
sa aldri så mye om det. Da de nye unge begynte 
etter oss, ble det straks mye strengere. Barna 
måtte hentes i rett tid. Foreldrene var ikke så glade 
for det, men det var nok riktig» (Clara Larsen).

Spisetid på Veitvet. Meierienes blå plastkasse kunne også brukes som bord (Faksimile: Klassekampen). 
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Barneparkene var fremdeles en naturlig del av 
bybildet på 1980- og 90-tallet. Det store antall 
parker som var i drift utgjorde en ubrutt linje by-
historie som gikk helt tilbake til mellomkrigstiden. 
Bildet til venstre viser Bislett stadion med om-
kringliggende bebyggelse, og barneparken på Lille 
Bislett klemt innimellom høyhuset, stadionanleg-
get og Bislettgata. På Lille Bislett hadde det vært 
parktante siden 30-tallet. Etter krigen ble det satt 
opp et Kryp-inn og en informant forteller at parken 
ble kalt Mia-parken, etter en av tantene som jobbet 
der. Tidlig på 1970-tallet ble Kryp-inn på byttet ut 
med huset på bildet, et typehus fra Oslo kommune. 
En gang mellom 2001 og 2004 ble parken revet. 
I dag er det ingen spor på stedet som forteller 
oss at det var barneparkdrift der i nesten 70 år. I 
mange villastrøk er situasjonen den samme. Parken 
i Bernt Knudsens vei 15b var en av de eldste på 

Nordstrand. Den startet som privat barnepark på 
en tomt i boligområdet som var avsatt til leke-
område av N. J. Olsen, mannen som solgte ut 
parsellene.  Parkdriften kom i gang tidlig på 1950-
tallet og ble kommunal allerede i 1953, grunnet 
parkens dårlige økonomi. Bekkelaget Lokal-
historisk Forening forteller: “Ingen protesterte 
da barneparken ble bygget”. Protester ble det 
derimot da barnehagen ved siden av skulle opp-
føres på 90-tallet. Fram til 1997 hadde barne-
parken fått råde grunnen alene. I dag er det kun 
barnehagen som står. Barneparken ble revet i 
2018. Heller ikke i Bernt Knudsens vei finnes det 
noe som kan fortelle om barneparkens lange 
eksistens. Det er et paradoks at det finnes så få 
spor av parkene rundt om i byen, til tross for at de 
fantes i et så stort antall. 

Barneparken i Bernt Knudsens vei. 
I dag er det er ikke lett å se at det 
engang lå en park her. Det store treet 
på bildene er et holdepunkt. Parkhuset 
lå inntil gjerdet, med langsiden mot 
barnehagen. 

Forrige side: Bislett barnepark, en 
naturlig del av bybildet, omkranset av 
byliv på alle kanter (faksimile fra boken 
Norske idrettsanlegg).
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Det ble satt opp mange ulike hus i barneparkene på 
1980- og 90-tallet, fra de enkleste brakker til 
bygg med spennende arkitektonisk uttrykk. Oslo 
kommunes var en aktiv byggherre, og hytta på 
Sophus Bugges plass (over) var blant førstnevnte. 
Den ble oppført så sent som i 1985, men allikevel 
uten toalett. Heldigvis var dette et unntak, for de 
fleste hyttene fikk nå både W.C. og et lite kjøkken, 
selv om standarden var enkel. Ansvaret for hus i 
barneparkene var nå delegert til de ulike bydelene 
og i Nebbejordet 1-3 ble det i 1987 oppsatt en 
«midlertidig, kommunal barnepark». Huset ble 
levert av AS Lillestrøm industri-service og besto 
av tre brakkemoduler satt sammen. Bygget skulle 
leies av Søndre Nordstrand bydelsforvaltning, 
som også fikk oppført en «brakkehytte» i parken 
Fjellklangveien i 1990 og en «midlertidig hytte, lik 
som Fjellklangveien for Skredderåsen barnepark» 
samme år. På Storo sørget Sagene-Torshov 
bydelsforvaltning v/kultursjefen for «brakke til 
barnepark». Parkhuset i Karl Staaffs var også av 
det enkle slaget. En brakke fra Olsen Engineering 
ble bekostet av Helsfyr-Sinsen bydelsforvaltning. 

Oslo kommune Byggeetaten tok seg også av noen 
parkhus sentralt. De fikk opp en prefabrikert hytte 
i Snargangen barnepark i Nordengveien på Røa i 
1986, mens en annen park på Røa i Finnhaugveien 
fikk i 1987 hytte tegnet av arkitektfirmaet 
«Tegneloftet», også denne prefabrikert. Det var 
ikke nødvendigvis noe galt i det. Mange hytte-
firmaer leverte gode løsninger som dekket barne-
parkenes behov. I dag er de fleste av de enkleste 
brakkeløsningene revet, mens flere av de pre-
fabrikertehyttene fremdeles står. Hytta i 
parken på Disen er representativ for enkle, men 
gode parkhus fra perioden, selv om denne er 
tegnet av arkitekt Yngve Tandberg og muligens ikke 
er et typehus. Byggherre var Oslo kommune barne-
hagekontoret. Den kom opp i 1989, og samme 
år ble en svært lik hytte oppført i barneparken i 
Herregårdsveien, tegnet av Kjetil Garme. Her var 
det privat initiativ, nemlig Ljan barneparks 
foreldreutvalg. Vi finner tilsvarende i Smith-
svingen på Hovseter, som i 1989 ble bygget opp 
etter en brann, og i barneparken bak Grorud kirke, 
der Grorud bydelsforvaltning i 1995 bestilte en 
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Nybygde parkhus fra 80- og 90-allet. Øverst til venstre parken I Karl Staaffs vei, under denne enkel parkhytte på 
Storo. Sistnevnte er revet, men den første står ennå, selv om parken forøvrig er tømt for lekeapparater. De to røde 
hyttene er typiske representanter for sin tidsperiode. Grorud (venstre) og Disen (tegning og foto til høyre) ligner 
mye på hverandre. 
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hytte fra Håkon Pedersen. Den er blant de sist 
oppførte nye barneparkhus i byen. På Holmlia 
valgte kommunen Moelven brug som leverandør da 
Skovbakken barnepark skulle oppføres. Huset har 
god størrelse og brukes i dag av NAV til arbeids-
trening for kvinner. Den private Løvset barnepark 
på Skullerud føyer seg inn i rekken av typiske 
nyere parkhus. Byggesakspapirene beskriver «to 
Moelvenbrakker satt sammen», men når man ser 
huset ser det ut som en tilforlatelig, rødmalt hytte, 
ikke som et brakkebygg. Initiativtager var Lille 
Langerud sambyggelag og når vi vet at huset sto 
ferdig så sent som i 1992, forstår vi at barne-
parkene fortsatt var vitale fram mot 2000-tallet. 
Den tidligere nevnte parken i Mortensrudgrenda 
valgte en tilsvarende løsning: «Sammenmontering 
av to stykk arbeidsbrakker med påbygd tak. 
Alt utføres i treverk med papptekking på tak. 
Monteres på støpte søyler» (1990). Heller ikke 
USBL hadde gitt opp satsningen på parker. I 1989 
bygget de nytt lokale for Skauen barnepark: «Et 
moderne containerhus påført saltak i tre. Oppført 
på ringmur av leca». 

I kontrast til brakkehusene kom det på 80- og 
90-tallet også opp noen barneparkhus med 
spennende arkitektonisk uttrykk. Det første 
eksempelet var en privat park, drevet av 
Majorstuen menighet. Bygget som i utgangspunktet 
besto av ett trekantet volum, fikk i 1986 tilbygget 
en tilsvarende trekant. Et smalt mellombygg bandt 
de to sammen. Arkitektene Jahnsen og Løkke ga 
byggene trekledning og slake tak, og den karak-
teristiske formen gjorde huset til et blikkfang. 
Dessverre ble parkhuset bygget om til det ugjen-
kjennelige da parken ble utvidet til barnehage midt 
på 2000-tallet. 

Paviljongen var også ny i parksammenheng på 
90-tallet. Barneparken i Østmarkveien på Ulsrud 
hadde fått et Alf Bastiansen-hus i 1974, men i 
1993 var det endelig på tide å også bygge en 
barnehage på tomten. Det betydde imidlertid 
ikke at konseptet barnepark var passé. Det gamle 
parkhuset ble stående innenfor den barnehagens 
inngjerding, mens det rett ved siden av ble oppført 
et splitter nytt parkhus, tegnet av arkitektene 
Eriksen og Marlow. Huset er åttekantet, med stort 
takutspring over inngangspartiet for å lette av- og 
påkledningen, og har pyramidetak kronet med et 
lite tårn. Frontfasaden har store vindusflater som 

slipper lys inn i oppholdsrommet, i bakkant ligger 
kjøkken og toaletter. Eriksen og Marlow tegnet 
også barnehagen, og den åttekantede parken tar 
opp et av arkitekturgrepene fra denne, nemlig den 
åttekantede fløyen mot nord. Barnehage og park 
danner en fin helhet. 

Moelven fortsatte å være en viktig barnepark-
leverandør og sto bak husene både i Hallager-
bakken og på Skullerud (forrige side). Begge 
husene står, det er særlig interessant å se 
hvordan parken i Hallagerbakken på Holmlia 
ligger integrert i bebyggelsen, midt i boretts
laget. Det bilfrie bomiljøet ga trygghet. 

Over ser vi Skaugen barnepark - moderne 
containerhus på ringmur av Leca, og Ål-hytta ved 
Frognerparken brant på 80-tallet, og som ble 
bygget opp igjen med et annet fasadeuttrykk. 
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En lignende paviljong samme år oppført i barne-
parken på Kuba. Antallet parker på Grünerløkka 
var redusert, men denne holdt stand, og det var 
på tide å skifte ut det eldre trehuset. Arkitektene 
Lerche, Harlidstad og Bakkemoen sto bak et det 
originale og sjarmerende bygget, en sekskantet 
paviljong med pyramidetak med fin svung. 
Fasadene domineres av glass, meget typisk for sin 
tid, og tantene forteller at det var et svært varmt 
hus å jobbe i. Heldigvis er det plassert under store 
trær øverst på tomten og disse gir noe skygge. De 
grønne fasadene sørger for at parkhuset glir fint 
inn i de frodige omgivelsene langs Akerselva, og 
det er fremdeles i bruk, men i dag som avlastnings-
lokale for en av strøkets barnehager. Byggherre 
på Kuba var Grünerløkka-Sofienberg bydels-
forvaltning. På Høybråten i 1994 var det Barne-
hagekontoret Furuset bydelsavdeling som sto 
ansvarlig for nybygg i barneparken. Parken på 
Høybråten må ha vært en av de som holdt ut lengst 
med kun et Kryp-inn, men endelig fikk de bedre 

fasiliteter. Det nye parkhuset  har ikke like mye 
arkitektonisk særpreg som de to paviljongene på 
Ulsrud og Grünerløkka, men til gjengjeld er det 
stort og godt og også dette en god representant 
for periodens barnehagearkitektur, med sin langs-
gående kledning og store sprossevinduer. Huset ble 
tegnet av BVT/Eide arkitekter, og da det i 2014 ble 
foretatt en tilstandsvurdering i forbindelse med 
eventuell rivning, viste det seg at bygget var i god 
stand og ikke hadde spesielle feil eller mangler. Det 
ble da heller ikke revet.

Vi har ikke opplysninger om at det ble oppført 
nye barneparkhus etter 1996. De nyeste er altså 
Høybråten (1994), Grorud, Pastor Blauws vei
(1995), Bogerud i Paal Bergs vei (1995) og «pre-
fabrikert hytte, erstatning for eldre hytte som 
rives» i Orknøygata på Vålerenga (1996). I tillegg 
ble det i 1995 åpnet en privat barnepark i 1.etasje 
i en blokk i Dr.Dedichens vei på Lindeberg. Dette er 
den siste nyåpnede barneparken vi kjenner til.

Utvidelse av Majorstuen menighets parneparks hus. Et nytt trekantet volume ble hektet på det eksisterende. 
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Tre generasjoners parkhus på Kuba. Det nyeste huset står fremdeles. 
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Noen av Oslos siste nybygde parkhus: Paviljongen på Ulsrud (forrige side) og Høybråten (øverst)
samt det kombinerte klubbhuset og parkhuset på Bogerud (nederst). 
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Men barneparken var
ikke død...8
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I 2014 mottok Byantikvaren en e-post fra 
Omsorgsbygg som ønsket å rive 23 barneparker 
som sto tomme. Parkene lå spredt over hele byen. 
Alle hadde parkhus og gjerder inntakt, men i noen 
av dem var lekeapparatene fjernet og mange 
steder hadde forfallet satt inn. Høyt gress, skjeve 
knaggrekker, maling som flasset, en port som var 
hektet av, mørke, stengte vinduer, noen steder 
spikret igjen med lemmer - alt sammen tydelige 
tegn på at det var lenge siden disse parkene hadde 
vært i drift. Andre parker var i bedre stand. De små 
husene var dekorert med ulike motiver på gavler 
og fasader, gardinene hang fortsatt oppe, sand-
kasser og husker virket fremdeles å være i bruk av 
strøkets barn. Hva var egentlig dette fenomenet 
barnepark? Ingen hos Byantikvaren hadde tenkt 
særlig over forskjellen på park og barnehage, og 
ingen hadde lagt merke til at flere barneparker 
allerede hadde blitt revet. I byggesaksbehand-
lingen i Oslo kommune er det slik at alle rive-
saker må innom Byantikvaren for vurdering. På den 
måten hindrer man at ukjente kulturminner med 
høy verdi går tapt. Problemet var bare at når de 
små, unnselige parkhusene kom inn til oss ett og 
ett var det vanskelig å fange opp hva det egentlig 
dreide seg om. Barnepark? Først når det dukket 
opp 23 stykker samtidig gikk det opp for oss at det 
måtte være snakk om et større fenomen, som det 
var nødvendig å få oversikt over. Vi visste i 
utgangspunktet svært lite. Fantes det flere enn 
disse 23 rundt om i byen? Var barneparkenes 
arkitektur interessant? Lå det annen spennende 
historie bak? Og – burde noen barneparker 
bevares?

Etter litt graving i arkivene så vi snart at saks-
behandlingen rundt rivning av barneparker hadde 
gått raskt unna, som regel på e-post eller over 
disk i publikumsmottaket. Parken på Lindeberg 
ble revet i 2006 – Byantikvaren hadde ingen 
merknader til rivningen. Barneparken på Hauge-
rud ble revet i 2012, uten at Byantikvaren engang 
ante at den var bygget som barnepark. Søknaden 
lød «rivning av klubbhytte», og enkelt som det var 
avstedkom bygget ikke mer enn et par linjer fra 
oss om at vi ikke motsatte seg tiltaket. I 2011 sto 
barneparken i Vetlandsveien på Trasop tom og for-
latt. Rivesøknaden genererte ikke store protester 
hos Byantikvaren: «Det er en liten og helt moderne 
trebygning, som har vært i bruk i forbindelse 
med nå nedlagte Trasop barnepark. Bygningen 
erkjennes ikke verneverdi og Byantikvaren har 
ingen merknad til søknaden om rivetillatelse». At 
det ved siden av den helt moderne trebygningen, 
sto et eldre Kryp-inn gikk oss alle sammen, 
bokstavelig talt, hus forbi. 

Kulturminnevern er ikke statisk. Som i resten av 
samfunnet fører endringer i mentalitet og 
holdninger til nye at perspektiver gjør seg 
gjeldende. Man utvider sin horisont, får uventede 
impulser, og kanskje begynner man å se på det 
som er hverdagslig og kjent på en ny måte. Slike 
paradigmeskifter kan snike seg langsomt inn på oss 
over tid, eller komme til ved tilfeldigheter. Hos 
Byantikvaren vises de tydelig ved at nye tids-
perioder i arkitekturen blir interessante for 
antikvarene. Et eksempel er industriarkitektur fra 
1970-allet. Det er heller ikke så lenge siden 50- og 
60-tallets bygninger for alvor ble ført på Gul liste 
i et større omfang. Når et gjaldt barneparkene sto 
det i alle fall klart for oss at vi ikke kunne gi sam-
tykke til rivning av 23 parker før vi visste mer om 
saken. Sammen med Omsorgsbygg dykket vi ned i 
det vi trodde var materien, men som egentlig bare 
var overflaten. Det viste seg nemlig ganske snart 
at de før omtalte 23 bare var en brøkdel av alle 
gamle parkhus som sto delvis forlatt rundt omkring 
i Oslo. Vi bestemte oss for å forsøke å få oversikt. 
Omsorgsbygg satt på en liste over øvrige bar-
neparkhus de visste om, som ikke skulle rives. La 
man denne sammen med rivelisten satt vi med 59 
parker totalt. Et overkommelig tall. Byantikvaren 
og Omsorgsbygg delte byen mellom seg, og dro ut 
med kamera for å registrere. Vi skulle ha visst den 
gang at de 59 bare var begynnelsen…

Barneparken i Lindebergveien 55B, som ble revet i 
2006. Den var av type “Selvaag-bygg”. Byantikvarens 
enkle kommentar var: “Riving aksepteres”. 
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Byantikvaren, foreldre og bydel Nordre Aker på befaring i barneparken på Berg. Parktante Liv Bull (i rød genser) 
viser antikvar på teknisk bygningsvern André Korsaksel ytterpanel i dårlig forfatning. 
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At Omsorgsbygg ønsket å rive et så stort antall 
barneparker, dreide seg ikke om at de ikke fant 
barneparkhistorien interessant, eller mente at 
barneparker ikke burde vernes. De visste akkurat 
like lite om barneparker som Byantikvaren gjorde. 
Deres rivningsplaner var rent praktiske – barne-
parkene var lagt ned og ute av bruk, og for å slippe 
vedlikehold og farlige situasjoner som lett kunne 
oppstå rundt nedslitte hytter og ødelagte leke-
apparater, var det bedre å rive parkhusene og 
få tomtene opparbeidet som friområde. En 
pragmatisk holdning, og i 2013 det var heller ikke 
særlig blest om barneparker som alternativ til 
barnehager. Det viste seg at det kun var to 
barneparker i drift i Oslo, Kløverveien på Berg 
(privat) og Sofienbergparken (kommunal). Tidlig 
på 2000-tallet var det fremdeles massevis av 
barneparker som holdt åpent, men de siste femten 
årene hadde altså nesten alle forsvunnet, uten at 
noen egentlig hadde fått det med seg eller viet det 
særlig oppmerksomhet. En omtrent 80-årig 
historie hadde nesten fått sin slutt, helt i det stille. 
Omsorgsbygg hadde ikke hatt barneparkene i sin 
portefølje lenger enn fra 2004. Da sørget bydels-
reformen for at antall bydeler i Oslo ble redusert 
fra 25 til 15, og mange tjenester som tidligere 
hadde vært bydelenes ansvar ble overført til ulike 
etater. Barnehager og barneparker gikk naturlig 
nok til Omsorgsbygg, og da de sammen med oss 
begynte å kartlegge barneparker i 2013, forsøkte 
André Engelsen Milje på oppfordring fra Byan-
tikvaren å finne ut hvorfor parkene ble nedlagt. 
Hans inntrykk var at det var færre og færre forel-
dre som ønsket et firetimerstilbud som barnepark 
for sine barn. De fleste foretrakk barnehage. Siden 
2004 hadde ikke Milje og Omsorgsbygg fått noen 
henvendelser fra foreldre som ønsket plass i bar-
nepark.  

Det skulle vise seg at bydelsreformen var blitt en 
skjebnereform for barneparkene. I bydel Nordre 
Aker (tidligere bydel Sogn, bydel Grefsen-Kjelsås, 
samt områdene Ullevål Hageby, Blindern og 
Gaustad) var det i januar 2004 13 barneparker i 
drift. Mot slutten av 2009 var det bare to igjen. 
Året før ble de to siste kommunale barneparkene 
i bydel Nordstrand, Solkollen og Kaptein 
Oppegaards vei, lukket for godt. Nettavisen skrev 
at 10-15 barneparker var nedlagt i bydelen de 
siste årene og kun den private Butter’n barne-
park holdt fortsatt åpent. Kari Håve, bydelens 
enhetsleder for barnehager forklarte at park-
driften ikke svarte seg økonomisk: «Vi kan ikke 
drive med så få barn. Etter jul har det vært nede i 
seks smårollinger totalt på de to stedene. Det må 
være tolv barn i hver». Håve syns det var leit at 

barneparkene var historie: «Det er ikke mange år 
siden det var et yrende liv i de røde små husene 
med de alltid like populære parktantene». 
Tantene selv, Signe Arvesen i Solkollen og Anne 
Bett Otterbeck i Kaptein Oppegårds vei hadde 
begge rundt 30 års fartstid som parktanter i 
bydelen. De fortalte at noen foreldre kalte ned-
leggelsene tragisk. De ønsket seg kun barnepark 
for sine håpefulle. «For meg personlig blir det nok 
litt vemodig å stenge porten i Solkollen den siste 
dagen i juni. Jeg har jo vært her i sol og snø og regn 
siden jeg kom hit fra Tyrihans barnepark i 1984» 
uttalte Arvesen. Otterbeck hadde et år tidligere 
vært med på nedleggelsen av parken i Kåres vei. 
«Barneparken er grunnlaget i livet og et flott 
utgangspunkt før man begynner i barnehage. Vårt 
tilbud er kort og effektivt, barna er mye ute og er 
sjelden syke» fortalte hun.

I bydel Nordre Aker var parktante Liv Bull på Berg 
våren 2009 bekymret for parkens framtid. Antallet 
barn var synkende. «På det meste har vi hatt rundt 
25 barn. I dag er det 16. Men det burde være 20» 
uttalte hun og journalisten utdypet: «med færre 
enn 20 barn truer nedlegging som en mørk sky». 
Imidlertid hadde Bull og styreleder i samråd med 
foreldrene bestemt seg for å prøve å holde driften 
gående fram mot sommeren, så lenge antall barn 
i det minste holdt seg stabilt. På Midstuen hadde 
driver Anja Vigsnes Taule samme problem. 
«Midtstuen barnepark må få nok barn til høsten, 
ellers er det kroken på døren», var det dystre 
scenariet som ble lagt fram i en overskrift i Nett-
avisen. Vigsnes Taule uttalte at mens det snart var 
full barnehagedekning i bydelen, slet Midtstuen og 
andre parker med å fylle opp plassene. Vigsnes 
Taule var klar på at begge alternativer trengtes: 
«Jeg ønsker at foreldre skal ha mulighet til å velge. 
Her får barna leke og være ute et par timer, sam-
tidig som de får tid sammen med foreldrene. Noen 
vil jobbe mer fleksibelt. En del betaler for plassen 
med penger fra kontantstøtten. Andre velger 
kombinasjonen praktikant og barnepark. Foreldre 
trenger å ha valgmuligheter. Hvorfor skal alt være 
likt?» Selv drev hun parken på ideell basis og tjente 
ikke en krone på driften: «I motsetning til barne-
hagene får vi ikke offentlige tilskudd. Vi må klare 
oss på foreldrebetalingen. Da sier det seg selv at 
vi er avhengig av nok barn». Dessverre ble det ikke 
noe oppsving i barnetallet på Midstuen og parken 
måtte noen måneder senere stenge. «Tiden har 
løpt fra barneparkene» uttalte Preben Winger, 
avdelingssjef i bydelsadministrasjonen og barne-
hageansvarlig i Nordre Aker. «Tre-fire timers leke-
tilbud for 2-5 åringer midt på dagen er tilpasset en 
annen tid». 
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Presseklipp fra barneparkenes siste tid taler sitt tydelige språk: Kløverveien øverst, og i 
midten Anja Vigsnes Taule på Midtstuen, og foreldre på Sohpud Bugges plass. Nederst barne-
parken i Kaptein Oppegaards vei, som var en av de som holdt ut lengst. Bildet er tatt etter 
nedleggelsen. 
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Damefallet
Speider og barn
Kløverveien
Maridalen, 
Nordberg
Disenstua
Grefsenplatået
Lofthus terrasse
Langlia
Lilloparken
Grefsen stadion
Godalsparken

Bydel Nordre Aker
Barneparker i drift 2004

Listen til venstre taler sitt tydelige språk. 
I dag er det kun parken i Kløverveien 
som er i drift. Flere av parkene er revet, 
men noen står fremdeles og brukes som 
lekeområder, som Langlia i Ullevål Hageby 
(øverst). Parken i Maridalen (nederst) 
ligger like bak stedets barnehage, idyllisk 
plassert i skogen, og barnehagen bruker 
parken som utfartsmål. 



163

Våren 2011 var det fremdeles drift i fem barne-
parker i Oslo, tre kommunale og to private. En av 
disse var Kløverveien, som hadde kommet over 
kneika og var på oppadgående kurs Den 
foreldredrevne parken hadde 17 faste barn og 
mellom 10 og 15 barn på venteliste. «Det kommer 
hele tiden foreldre som ønsker plass til barna sine» 
fortalte Liv Bull. «Neste uke starter det to nye». 
Like bra hadde det ikke gått for Nordberg, den 
andre barneparken i bydelen som fremdeles var 
i drift da journalisten var på besøk to år 
tidligere. Den stengte i 2010, etter rundt 50 års 
drift. I tillegg til Kløverveien var det i 2011 park-
drift i Sofienbergparken (kommuna), Vigelands-
museets barnepark (kommunal), Geitmyrsveien 
barnepark på St.Hanshaugen (kommunal) og Ris 
barnepark (privat).

Anja Vigsnes Taule på Midstuen hadde heller ikke 
gitt opp. Hun sto klar til å åpne igjen dersom nye 
barn skulle melde seg, men foreløpig hadde det 
ikke kommet noen. «Folk vet ikke at vi er her. 
Informasjonen om parkene er ikke god nok” uttalte 
parktante Karin Solbakken i Sofienbergparken. 
Parken kunne ta opptil 30 barn, men hadde bare 
11. Vigelandsmuseet barneparks videre drift var 
også usikker. Om parken skulle fortsette å holde 
åpent fra høsten 2011, måtte det begynne flere 
barn. I bydel St.Hanshaugen var Stensparken 
barnepark blitt nedlagt i 2010 for å styrke tilbudet 
i Geitmyrsveien. Der var det i 2011 to ansatte og 
32 plasser. «Det er et sterkt ønske fra politikerne 
og administrasjonen å kunne tilby barnepark, men 
parken er langtfra full» fortalte avdelingssjef 
Kjersti Halvorsen i bydelen. Den private Ris barne-
park hadde bedre forhold enn de øvrige: «Antallet 
barn varierer noe fra år til år, men generelt har vi 
god dekning, og for øyeblikket er det venteliste» 
uttalte styrer Merethe de Groot. Hun var ensom 
parktante på Ris, og hadde derfor kapasitet på 
i overkant av ti barn. I Kløverveien med 17 barn 
hadde Liv Bull en assistent. Nettstedet siste.no tok 
i forbindelse med kartlegging av barneparker som 
var i drift, en ringerunde til samtlige 15 bydeler. 
Hos flere ble det uttrykt at barneparkene hadde 
utspilt sin rolle i en tid der stadig flere foreldre 
valgte heldagsplasser. Det kom også fram at 
egenbetalingen for en parkplass lå på ca.2000 kr. 
pr. måned. De fleste barna var mellom ett og tre år 
og man kunne beholde kontantstøtten selv om man 
hadde barnet sitt i barnepark.

Kan man se til ulike gjennomgripende samfunns-
endringer for å forsøke å forklare hvorfor barne-
parkene forsvant? Ifølge Statistisk Sentralbyrå har 
norske lønninger økt nesten hvert eneste år siden 
1970. Brutto nasjonalprodukt ble tredoblet fra 
1970 til 2008. Utbyggingen av velferdsstaten 

har sikret en forholdsvis jevn fordeling av de 
økonomiske ressursene og mange familier utover 
90- og 2000-tallet er i en stabil økonomisk 
situasjon. Det er mulig for mange å leve godt, og 
levestandarden øker generelt i vårt land, men 
boligprisene i byene i høye og en familie i Oslo er 
gjerne avhengig av to inntekter for å kunne 
betjene lån og utgifter. Følgelig er det mest vanlige 
at både mor og far er i jobb, mor er ikke lenger 
hjemmeværende. Det fører igjen til at familien 
har behov for fulltids barnehage for barna. Noen 
mødre som har valgt å gå mot strømmen har fått 
hard medfart i det offentlige rom. Da fiolinisten og 
klesdesigneren Marthe Krogh i 2013 uttalte i et 
intervju at hun hadde valgt å være hjemme-
værende mor, med både vaskehjelp og au-pair, 
satte det sinnene i kok. Det ble ikke bedre da hun 
røpet at mannen hennes aldri skiftet bleier på 
datteren, eller trillet henne i barnevogn. Hvor var 
kvinnen på vei? Hadde alle 70-tallets kamper vært 
forgjeves? Ingen ville vel tilbake til den tiden da det 
ikke var noen selvfølge at kvinner var i jobb, og var 
prisgitt mannens lønn?

Likestilling vil alltid være i fokus. Men likestilling 
gjelder ikke bare kvinners rettigheter, og hvordan 
man ordner familielivet har kanskje ikke noe med 
likestilling å gjøre i det hele tatt? Det handler 
imidlertid om valgfrihet og tilrettelegging, og fram 
mot vår tid ser vi igjen en dreining vekk fra det 
standardiserte familielivet. Mange, både kvinner og 
menn, velger å jobbe redusert mens barna er små, 
for å få mer tid med dem. Kollektiv og bofelleskap 
er på vei tilbake. Dessuten arbeider man ikke 
lenger 9-4, mange jobber hjemmefra, takket være 
teknologien kan mange jobbe akkurat når de selv 
ønsker det. Disse mulighetene til et fleksibelt 
familieliv blir av de fleste sett på som et gode og et 
privilegium, ikke som et offer, selv om det for noen 
innebærer lavere inntekt en periode. For mange 
av disse familiene har barneparken vært et godt 
tilbud. Skuespiller Sølje Bergmann hadde sine barn 
i Sofienbergparken, og var i flere omganger med på 
å redde parken fra nedleggelse. Hun mener barns 
8-5-dager i barnehagene er for lange og at man 
ikke bør sende barn i barnehage før de fyller tre 
år. Hun ønsker mer frilek og utetid for de minste 
barna, fritt for pedagogisk opplegg: «Inntrykket av 
politikerne er at de tror alle familier består av to 
arbeidende foreldre. Det trengs mer fleksibilitet. 
For mange er det et problem å komme til faste 
tider hver dag, for eksempel er barnepark perfekt 
for folk som jobber turnus. I parken trenger man 
ikke komme til faste tider, og heller ikke hver dag. 
Parken er fin for de som ønsker å også få være litt 
hjemme med barna, og det er det flere og flere som 
gjør. Parken er også genial for de som venter på 
barnehageplass».
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Sofienberg ble den siste kommunale barnepark-
en i Oslo. Den unngikk nedleggelse gang på gang, 
takket være engasjerte foreldre. Også i bydel 
St.Hanshaugen sto flere kamper. I 2006 hadde 
bydelen fire parker - Geitmyrsveien, Stensparken, 
Telthusbakken og Sophus Bugges plass. Telthus-
bakken og Sophus Bugge var foreslått nedlagt, 
men dette ble nedstemt på et møte i bydels-
utvalget i oktober 2005, da utvalget mente en 
grundigere kartlegging av barneparktilbudet i 
bydelen var nødvendig før noen beslutninger ble 
tatt. Året etter ble parken på Sophus Bugges plass 
likevel lagt ned. «Etterspørselen etter barneparker 
er tilfredsstilt i bydelen» uttalte bydelsutvalgs-
leder Rune Aale-Hansen (H). Han lovet at alle barna 
i Sophus Bugge skulle prioriteres for plass i andre 
barnehager og parker. Bydelsdirektør Sven Buer 
Berger opplyste at det ikke hadde vært noen 
søkere over et og et halvt år til barneparker i 
bydelen. Det var tolv søkere under halvannet år, og 
to eksterne søkere. Foreldrene i Sophus Bugge var 
ikke imponert over bydelen og ønsket parken opp-
rettholdt: «Dette er veldig trist, fordi alle barna 
som holder til her har en kjempefin park å være i» 
uttalte foreldrerepresentant Morten Ruud. 
«Beliggenheten er eksepsjonell og de ansatte 
skaper et flott miljø for barn og voksne. Et 
mangfold av tilbud i bydelen er foreldrenes største 
ønske». Foreldrene fortsatte å jobbe for parkens 
eksistens, bl.a. med en underskriftskampanje, men 
det førte ikke frem. Sophus Bugges plass barne-
park ble lagt ned. I kjølvannet av dette uttalte 
foreldrene i Telthusbakken barnepark at de ikke 
på noen måte ville gi opp kampen for parkens 
eksistens. Likevel gikk det mot nedleggelse også 
her. 

Fra 16.mars 2012 var det også slutt i Geitmyrs-
veien på St.Hanshaugen. På en torsdag, tre 
måneder før sommerferien, ble parken stengt og 
foreldre og barn sto uten tilbud. Mange var fort-
vilet, selv om barna ble tilbudt plass i Sofienberg-
parken. «Det blir ikke det samme å dra til Grüner-
løkka» uttalte forelder Yngve Flater. «Poenget med 
barnepark er at det er i strøket der man bor, det 
er viktig med samme miljø for barna». Jenny M. 
Westad hadde samme holdning som Sølje Bergman 
i mangfoldsspørsmålet: «Det må finnes alternativer 
til heldagsbarnehager for de som ønsker dette». 
Det kan virke som politikerne ikke helt visste hva 
de skulle gjøre med barneparkene. Sølje Bergmann 
var flere ganger i Rådhuset og argumenterte for 
hvorfor Sofienbergparken måtte få holde åpent, og 
hun opplevde at mange politikere ikke visste hva 
en barnepark var. Noen hadde gått i park som små, 
men ante ikke at de fortsatt eksisterte: «Barne-

park? Er ikke det sånn det var i gamle dager?» De 
mange nedleggelsene kunne heller ikke skyldes 
økonomi. En parkplass koster langt mindre enn 
en barnehageplass. I brev til bystyret i Oslo for 
å forhindre nedleggelse av Geitmyra barnepark 
skrev foreldrene bl.a. følgende: «Barneparken er 
veldig viktig for de 11 barna som går der og deres 
familier - barna elsker å gå der, de har fått venner, 
de leker og lærer mye der og de er i gode hender 
hos den erfarne og godhjertede parkleder Tone 
Løchen. (…) Det absurde i denne saken er at by-
delen ikke vil tape penger på å opprettholde 
tilbudet, men derimot vil de tape penger på å 
legge det ned. Barneparken er helfinansiert ved 
foreldrebetaling - alle foreldrene med barn i 
parken har underskrevet en garanti på at de vil 
godta en høyere foreldrebetaling for å dekke inn 
bydelens utgifter ved å drive å parken fram til 
sommeren. Ved å legge ned barneparken 15.mars 
vil bydelen fortsatt ha utgifter til husleie (ut året) 
og lønn til parkleder.»

Elin Korsrud, parktante i Disenstua barnepark 
uttalte i august 2006 til Nordre Aker budstikke 
at Preben Winger tok feil når han påsto det ikke 
var etterspørsel etter barneparkplasser. Korsrud 
hadde i flere år hatt lang venteliste. Hun uttalte 
videre at hun hadde jobbet i parken i 22 år og gruet 
seg til nedleggelsen, som var forestående. Den 
kom brått på, hun hadde fått en telefon en uke før 
jul. “Jeg har ikke drevet som en vanlig park. Her har 
vi bygget opp tradisjoner, og jeg ser det mer som 
en kortidsbarnehage. Vi har satt opp teaterstykker, 
laget kostymer og har feiringer som juletrefest 
og avslutinger med foreldrene. Det blir rart når 
Disenstua ikke skal eksistere lenger” (29.06.2006, 
foto under)
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Skidag i Nordberg barnepark, en av parkene som opprettholdt driften lengst. Nordre Aker budstikke meldte 
om: “Strålende solskinn, barna gjennomførte løypa med glans. De som ville kunne gå frivillige strafferunder, 
mange gjorde det.” Etterpå var det høytidelig premieutdeling, hvor alle fikk medalje. Skimenyen var pølser, 
boller og muffins og parktantene het Midori Poppe og Laila Tjugum. (06.04.2006)
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Toril Eliassen (over), som vi husker startet som 
parktante på Lovisenberg på 1970-tallet, arbeidet 
i forskjellige parker på Manglerud fram til 2000.
Hun minnes at det ble færre og færre barn i 
parkene og erkjenner at tidene har endret seg. 
Også på Manglerud ble det de siste årene
kjempet for barneparkenes eksistens, og 
trusselen om nedleggelse hang konstant over 
Toril og hennes assistenter. Det ble satt i gang 
protestaksjoner og underskriftskampanjer, og 
Toril satt også i bydelsutvalget for å kunne på-
virke: «Vi reddet parken gang på gang, men til 
slutt gikk det ikke lenger. Først var jeg i parken på 
Abildsø, bak menighetshuset. Så forsvant den og 
jeg var i parken i Abildsøveien. Til slutt ledet jeg 
parken i Wetlesens vei, ved siden av Manglerud 
skole. I tillegg er parken i Plogveien og parken på 
Høyenhall blitt lagt ned».
 
Også Sofienbergparken måtte til slutt gi tapt. I 
pressen kunne man finne overskrifter som: 
«Kjemper for byens siste barnepark», «Sofienberg-
parken barnepark reddet fra rivning av ildsjeler 
for fjerde gang» og «Aleksander (4) mister park-
en sin». Det siste kapittelet av den kommunale 
barneparkhistorien er preget av politikere som 
utaler at barneparker hører fortiden til, og park-
foreldre som ikke er enige: «Det er tydelig at 
barnepark ikke er like aktuelt som det en gang var» 
(Per Østvold (SV, BU-leder Bydel Grünerløkka). 

«Jeg ønsker ikke å legge til rette for etablering av 
byomfattende barneparktilbud da etterspørselen 
etter parkplasser trolig vil være meget begrenset» 
(Torger Ødegaard, byråd for utdannelse, 2012, 
begge Nettavisen 12.12.2012). «Vi tør påstå at 
bydelen har jobbet mot oss og undergravd parken. 
Bydelen argumenterer med at det ikke er behov for 
barnepark, men de visste blant annet ikke at barn 
under tre år teller som to. Mens bydelen trodde at 
kun en tredjedel av plassene er tatt opp, er parken 
nesten full. Dessuten har det vært vanskelig å finne 
informasjon om parken, og de som har søkt om 
plass har istedet blitt tilbudt barnhageplass andre 
steder» (Forelder Sølje Bergmann, Aftenposten 
08.06.2014). Noen politikere var mer positive: 
«Her er det familier, som av ulike grunner, ønsker 
å tilbringe mer tid med barna sine. For Venstre er 
valgfrihet viktig. Det er ikke politikkens oppgave 
å fortelle folk hvordan de skal leve sine liv, men å 
legge til rette for at de kan leve de gode livene de 
selv velger» Jarl W. Alnæs, gruppeleder Grüner-
løkka Venstre 15.12.2012). I debatten ble det 
så langt vi har funnet ut ikke reflektert rundt det 
store antall barneparker som hadde forsvunnet de 
siste ti årene, og hvordan denne prosessen hadde 
forløpt. I juni 2016 ble også Sofienberg barnepark 
lagt ned. Høsten 2019 er den private Kløverveien 
på Berg den eneste barneparken i Oslo som er i 
drift.
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Toril Eliasen på to gruppe-
bilder fra Manglerud (øverst) 
Hun står øverst til venstre 
i blått, og sitter ytterst til 
høyre i rødt. Sammenlign 
gjerne med gruppebildet på 
side 81. På forrige side er 
Toril tilbake i parken i 
Wetlesens vei, som i dag 
huser en friluftsbarnehage. I 
dag er Toril pensjonist, men 
treffer fremdeles jevnlig 
andre tidligere parktanter i 
strøket til middag på en lokal 
restaurant. Hun forteller at i 
løpet av en tiårsperiode sank 
barnetallet i parkene på 
Manglerud drastisk, noe 
bildene illustrerer godt. Det 
var symptomatisk med for-
holdene i byen forøvrig. Det 
nederste bildet viser heldigvis 
at det ikke var like dårlige stilt 
alle steder. På Berg hadde 
parken godt belegg. Parktante 
Liv Bull til venstre. 
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Da Byantikvaren begynte å arbeide med vern av 
barneparkene, ble det ganske snart klart at vi sto 
foran et uoversiktlig puslespill som ville kreve mye 
detektivarbeid og kreativ bruk av kilder. De 59 
parkene vi hadde på listen vår, viste seg kun å være 
en brøkdel, men hvor mange det en gang hadde 
vært i Oslo var det ingen som nøyaktig kunne for-
telle oss. Og hvordan skulle vi telle? Noen var kun 
i drift i mellomkrigstiden, uten hus. Noen steder 
lå to parker ved siden av hverandre, som senere 
ble slått sammen til en. Noen parker ble flyttet, 
noen gjort om til kortidsbarnehage, eller vanlige 
barnehager. Det var snaut med skriftlig materiale. 
Elisabeth Ruge Tømmerås’ lille hefte ble til god 
hjelp. Andre publikasjoner som kun tar for seg 
barneparkenes historie har vi ikke funnet. Vi måtte 
lete der vi kanskje kunne finne; i adressebøker, 
kart, arkivmateriale, presseklipp og statistisk 
materiale. Fotografier ble en viktig kilde, ikke minst 
flyfoto fra ulike årstall, og også foto der det ikke 
var barneparken som var det egentlige motivet. 
Det er utrolig hva som kan befinne seg i bakgrun-
nen, eller i ytre billedkant. Sakte men sikkert 
forsøkte vi å samle materialet. Før det var mulig 
å gjøre et utvalg og bestemme hvilke parker som 
skulle føres på Gul liste, måtte vi forsøke å få et 
slags overblikk.

I et researcharbeid der det finnes få skriftlige 
kilder, har våre informanter vært til uvurderlig 
hjelp. Da NRK Østlandssendingen slo til på vårt 
funn om at barneparkene, og dermed også 
viktig kvinnehistorie, var i ferd med å forsvinne, 
resulterte det i både nettsak og tv-innslag, som 
igjen genererte en strøm av henvendelser til 
Byantikvaren fra folk som hadde gått i park og ville 
dele sine minner. Det samme skjedde da vi gikk ut 
i ulike historiske Oslo-grupper på Facebook og ba 
om hjelp. Responsen var overveldende. Historiene 
strømmet på, vi fikk tilsendt bilder og satt med 
ett på massevis av ny kunnskap. Vi fikk høre om 
hvordan det var å gå i park i ulike tiår, vi fikk høre 
om tantene, om lekene, om maten, om været, om 
utedoene, om små hus, om større hus, om snørr-
kluter og melkeflasker, og vi fikk samtidig vite hvor 
mange parker vi aldri hadde hørt om hadde ligget. 
Velvillig fikk vi tillatelse til å bruke fotografiene 
folk sendte oss, mange av dem er aldri tidligere 
publisert. De kommer fra private album og er 
et svært verdifullt tilskudd til Oslohistorien. De 
forteller kanskje bedre enn noen tekst om park-
tantenes arbeidsforhold gjennom mange tiår, og 
den innsatsen de gjorde for barn og kvinner.

Mens innsamlingen av informasjon pågikk, begynte 
det å gå opp for oss hvor omfattende prosjektet 
var i ferd med å bli. I tillegg var det hele strengt 
tatt litt på siden av hva Byantikvaren vanligvis 
holder på med – de fysiske kulturminnene. Barne-

parkene, med hus og gjerder, var selvsagt vårt 
anliggende, men alt dette andre? Skulle vi si stopp 
og kun forholde oss til den egentlige planen, som 
besto i å føre noen få parker på Gul liste og ut-
arbeide en kort rapport, eller skulle vi fullføre og 
fortelle hele historien? Egentlig var valget enkelt. 
Likevel måtte vi sette oss ned og formalisere
beslutningen. Vi måtte bestemme oss for at jo, 
dette var noe vi anså som så viktig at det var i 
orden at vi gikk litt utenfor vårt mandat, og gjorde 
en jobb vi vanligvis ikke gjør. At så viktig kvinne-
historie nærmest var glemt og ikke fortalt, veide 
tungt. Mange mennesker hadde dessuten vist oss 
tillit og delt personlige opplevelser og fortellinger. 
De hadde brukt av sin tid på å finne fram bilder og 
sende til oss, både per mail og per post. Vi kunne 
ikke la være å bruke alt det flotte materialet vi 
hadde fått i hendene. 

Karin Jacobsen gikk i parken ved 
Botanisk hage på 1950-tallet. Hun er 
en av de mange som har delt sine 
barndomsbilder med oss. 
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Byantikvaren i felt : Kryp-inn er oppdaget i parken 
i Kongsveien. Videre Byantikvaren på Østlands-
sendingen - Kryp-inn på Bygdøy kommer frem fra 
glemselen. Nederst Byantikvarens gode hjelper 
Stine Husberg Antonsen. I skogen bak Bøler skole 
lå fremdeles rester av den gamle barneparken: 
Et gjerde, og et rustent huskestativ. 

Når Byantikvaren beslutter at en bygning har verdi 
og bør vernes, er det ikke alltid bygningens fysiske 
fremtoning i seg selv som er det viktigste. Selvsagt 
er vi opptatt av arkitektur, men det er så mange 
aspekter ved vern at ikke alle er like lette å forstå 
for en uinnvidd. Hvorfor er et rødt, lite skur som 
ser ut som det holder på å ramle ned, verneverdig? 
Kulturminnevern handler ikke bare om det man 
ser, men ofte også om historien bak. Vi har mange 
kriterier vi går etter når vi vurderer et objekt for 
oppføring på Gul liste. Ingen scorer fullt på alt. En 
staselig og godt bevart sveitservilla på Nordstrand 
vil score høyt på arkitekturhistorisk verdi og miljø-
skapende verdi. En kjent persons barndomshjem 
vil ha personalhistorisk verdi. Et spesielt bygg som 
f.eks. Tryvannstårnet har nysgjerrighetsskapende 
verdi. En jugendgård med rik fasadedekor har 
kunstnerisk verdi – utsmykning og håndverks-
detaljer av høy kvalitet. Barneparkene scorer 
kanskje ikke maks på arkitekturhistorisk verdi, selv 
om noen parkbygg helt klart har kvaliteter, som 
f.eks. Ål-hytta. Men om Kryp-inn er unnselig i den 
store sammenhengen, er det lille skuret 
interessant som det første typehuset for barne-
parker i Oslo. Det er tegnet av Byarkitektens 
kontor og er således en del av byens kommunale 
historie, og utformingen sier noe om hvilke behov 
man mente parktanten og barna hadde i perioden 
det ble satt opp. Det viktigste verdien for barne-
parkene er nok samfunnshistorisk/sosialhistorisk 
verdi. Herunder ligger den viktige kvinnehistorien. 
I tillegg har barneparkene symbolverdi – kultur-
minnet er knyttet til lokale viktige funksjoner, 
identitetsskapende verdi – kulturminnet er viktig 
for historien om et by- eller lokalmiljø, og i mange 
tilfeller miljøskapende/kompletterende verdi – 
kulturminnet er en viktig del av et større by- eller 
bygningsmiljø. Kanskje har også barneparkene 
nysgjerrighetsskapende verdi? Dessuten slår et 
par forsterkende faktorer inn: Sjeldenhet – kultur-
minnet er enten av en sjelden type, eller en én av 
bare få bevarte av en type, Representativitet – 
kulturminnet er en tydelig representant for en 
større gruppe (eksisterende eller forsvunne) 
kulturminner og pedagogisk/historiefortellende 
potensial – kulturminnet er særlig egnet for for-
midling av kunnskap og opplevelse. I tillegg 
kommer for noen av parkhusene kvaliteten:
autentisitet/ekthet – bygningen har bevart for-
holdsvis mye av originale bygningsvolumer og 
detaljer.
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Gul liste skal speile et mangfold av kultur-
minner. Listen skal inneholde kulturminner fra 
ulike tidsperioder og samfunnslag, med god 
geografisk spredning. Når vi i samarbeid med 
Omsorgsbygg valgte ut hvilke barneparker som 
skulle listeføres, lå disse kriteriene til grunn. Vi 
måtte få med parkhus fra ulike epoker. Både by-
parker og parker i villastrøkene måtte være 
representert. Det var også en fordel at parkene 
som skulle bevares hadde en bruk eller funksjon. 
Det er vanskelig å ta vare på bygg som står tomme. 
Utvalget ble gjort i to omganger, ettersom 
stadig nye oppdagelser ble gjort underveis. Av de 
23 barneparkene som det først var søkt rivnings-
tillatelse for, var det klart at mange var i svært 
dårlig teknisk stand. De hadde stått tomme 
lenge. En del av disse ville dessverre måtte rives. 
Vi studerte fotografier og dro også på en del 
befaringer. Ved første gjennomsyn hadde det vært 
vanskelig å velge ut parker til vern, kunnskapene 
våre var rett og slett for snevre. Etter litt 
research, særlig i Elisabeth Ruge Tømmerås’ hefte, 
fikk vi et visst overblikk over ulike typer hus. Da 
oppdaget vi noe vi hadde oversett, i bakgrunnen 
på et av bildene fra barneparken på Huk, en av 
parkene på rivelisten: Et helt originalt Kryp-inn, 
fremdeles det eneste vi har funnet bevart med helt 
opprinnelig fasadeuttrykk.

At kun et eneste Kryp-inn var bevart av alle de 
titalls hus som var satt opp rundt i hele Oslo, var 
nedslående. Noen fler visste vi om, men de var 
av litt ulike typer, med dør istedenfor grind. Det 
ble besluttet at Kryp-inn på Huk var selvskreven 
på Gul liste. Hvordan det skulle bevares, visste vi 
ikke riktig ennå. Parken lå øde til, et lite stykke fra 
stranden, mot et skogholt. Kryp-inn og parkens 
andre hus, en eldre byggebrakke, var begge lette 
mål for hærverk, uønsket overnatting og i verste 
fall brann. Etter litt diskusjoner ble Byantikvaren 
og Omsorgsbygg enige om å flytte huset. Det 
optimale ville være om det ble plassert i en 
barnehage som var i drift, der det kunne bli passet 
på og bli til glede for dagens barn. Valget falt på 
Tinkern Kanvas barnehage i Observatoriegaten 17. 
Det ble gjort en tilstandsvurdering av bygget, som 
konkluderte med at «Barneparken fremstår i meget 
dårlig forfatning». Det ville være nødvendig å skifte 
ut veggkonstruksjon, gulv, tak og innvending 
kledning og benker – i praksis, det meste. Heldigvis 
er det ikke alltid samsvar mellom tilstands-
rapportene og virkeligheten, i alle fall ikke når 
rapportens form er tilpasset hus som er ment til 
opphold og beboelse, ikke et lite leskur. Omsorgs-
bygg gjorde en flott jobb med å få huset flyttet og 
deretter skaffe kompetente håndverkere som satte 
det i stand. De bygningsdelene som ikke kunne 

reddes på grunn av råte o.l. ble byttet ut med 
nøyaktige kopier. Dette gjaldt deler av veggene og 
gulvet og deler av reisverket. Grinden, taket, knag-
grekkene, benkene og dotilbygget i bakkant ble 
bevart. At Kryp-inn fant sin nye plassering sammen 
med Rikstrygdeverkets 60-tallsbygg står kjennes 
riktig. På denne tomten lå det nemlig en barnepark 
på 1950-tallet. 

Tre ulike varianter av Kryp-inn. Øverst på 
Lilleberg (flyttet fra tidligere barnepark 
og inn i Valle barnehage), i midten Colletts 
gate, St.Hanshaugen og nederst på 
Høybråten. 
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Flyttingen av Kryp-inn ble et godt prosjekt. Øverst sees barneparken på Bygdøy før rivning, og under mens 
den ble oppført på nytt i Observatorie terrasse. På neste oppslag står huset ferdig oppsatt på sin endelige 
plassering. Omsorgsbygg gjorde en strålende jobb med å lede prosessen så Oslos minste og mest kuriøse 
parkhus kunne bli tatt vare på. 
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Endelig nytt parkhus på Berg i 2016. Parktante Liv Bull er still going strong. Tilstede var også flere 
foreldre, styremedlemmer og ildsjeler, bydelspolitikere, og representanter fra Omsorgsbygg og 
Byantikvaren. Men de viktigste deltagerne var kanskje barna? 



175

Å velge ut et bygg av 1950-talls type viste seg 
også å bli vanskelig. På rivelisten sto parken i 
Rosendalsveien, i Kaptein Oppegaards vei og i 
Seterliveien, alle tre svært forfalne. Vi hadde ikke 
så mange andre å ta av, de fleste parkhusene vi 
hadde funnet var fra 1970- og 80-tallet. I Kløver-
veien på Berg sto et eldre parkhus. Vi lyktes ikke 
helt å tidfeste det, men av type lignet det i alle 
fall andre parker fra 1950- og 60-tallet. Her var 
parken i drift, så det å sette parkhuset på Gul liste 
virket som en god idé. Problemet var bare at også 
dette huset holdt på å falle ned. Parktante Liv Bull 
fortalte at dårlig økonomi gjennom mange år 
hadde ført til manglende vedlikehold, og nå var 
forholdene uholdbare. Taket lakk og var dekket 
med en presenning. Hytta var skjev og det trakk 
inn. De sanitære forholdene var slette. Tilstands-
rapporten som ble gjort bekreftet alle manglene. 
Liv Bull og barna hadde det så hyggelig de kunne 
under de rådende forhold, mens driftige foreldre 
forsøkte å skaffe finansiering til nytt parkhus. Det 
som var sikkert, var nemlig at en rehabilitering 
ikke ville lønne seg. Det var like greit å bygge nytt. 
Men ville et nybygg også være verneverdig? I dette 
tilfellet vurderte Byantikvaren at det ikke kun var 
bygningen, men hele barneparken som hadde verdi. 
Parken har eksistert siden 40-tallet og ligger på 
et lite høydedrag. Uteområdet strekker seg ned 
mot villaene i Irisveien og Nils Lauritssøns vei, hver 
villahage har sågar sin egen port inn til barnepark-
en. Hvis man rev det gamle parkhuset og oppførte 
en nøyaktig kopi ville ikke verneverdien svekkes i 
nevneverdig grad. Det aller viktigste var at barne-
parken fikk fortsette driften, og uten et nytt hus 
synes det vanskelig. Omsorgsbygg tok ansvar og 
besluttet å betale for det nye barneparkhuset. 
Vær og vind og diverse omstendigheter gjorde at 
byggeprosessen tok lenger tid enn planlagt, men 
i juni 2016 sto endelig et splitter nytt parkhus 
ferdig. Oslos første nybygde barnepark siden 1995 
ble feiret med stor festivitas og kake, med barn, 
foreldre, parktante, politikere og presse tilstede.

1970-tallet bød heldigvis ikke på like mange ut-
fordringer. Det var åpenbart at en Ål-hytte måtte 
inn på listen, likeledes et Alf Bastiansen-typehus. 
Ål-hytta øverst i Telthusbakken var godt bevart, 
med gjerder og uteområde intakt. Etter at Gul 
liste-oppføring var besluttet ble nabobygget i 
Akersveien 28, et tidligere aldershjem for kvinner 

tegnet av en kvinnelig arkitekt, bestemt regulert til 
hensynssone, bevaring. Under regulerings-
prosessen seilte barneparken opp som et naturlig 
tilskudd. Her lå to blad kvinnehistorie like ved siden 
av hverandre. Resultat ble at i planforslaget som er 
per mars 2019 er sendt til politisk behandling 
er også barneparken regulert. I forslaget til 
reguleringsbestemmelser står det bl.a.: 
«Eksisterende bygninger tillates ikke revet, fjernet, 
påbygget eller tilbygget. Bygningenes eksteriør og 
bærende konstruksjoner skal bevare uendret eller 
føres tilbake til opprinnelig/eldre utførelse» og 
«Barneparken skal holdes inngjerdet». Plan- og 
bygningsetaten var enige med Byantikvaren i at 
barneparken hadde høy verdi, særlig sett i 
sammenheng med gamlehjemmet og skrev 
følgende: «Barneparken og boliglamellen i Akers-
veien 28 inngår i et viktig kultur- og bygningsmiljø 
knyttet til Akersryggen, og er vurdert å ha høy 
kultur- og samfunnshistorisk verneverdi». De la 
videre vekt på kvinnehistorien, og hva gjaldt barne-
parken veide det tungt at det kun var et fåtall 
parker bevart av et tilbud som engang hadde vært 
så viktig. Likeså at parkhuset kun var en av to 
bevarte Ål-hytter, et viktig bygg fra den siste 
perioden det virkelig ble satset på barneparker. 

Når det gjaldt Alf Bastiansen-huset, hadde vi 
heldigvis flere å velge i. De fleste bevarte er i god 
teknisk stand, og de er spredd over hele byen. Vi 
valgte ut Uranienborgparken og Torshovparken. 
På høyden ved Uranienborg kirke er den tidligere 
barneparken i bruk som en liten barnehage. I tillegg 
lå den omgitt av Gul liste-objekter; parkanlegget i 
seg selv, kirken, barnehagen like nedenfor, og 
massevis av bygårder. Det var naturlig at også 
barneparken kom med. Torshov barnepark var 
vurdert revet, men bydelen besluttet å overta 
bygget til bruk for ulik aktivitet. Deler av gjerdet 
ble fjernet, mens resten brukes som hundeluft-
egård. To andre barneparker som var truet men 
som ble reddet av bydelen er Bjølsenparken og 
barneparken i Solveien på Nordstrand. Bjølsen-
parken (ark.Alf Bastiansen) er fint rehabilitert og 
gjerdene er bevart. I den gamle parken er det nå 
bydelshage, med mange plantekasser og palle-
karmer. Solveien brukes som utfluktsmål for barne-
hager i bydelen. Tomten er stor, med en praktfull 
utsikt over Oslofjorden.
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Det siste Alf Bastiansen-huset som ble ført på Gul 
liste i første runde står i Tante Ulrikkes vei 2 på 
Stovner. Beslutningen hadde sammenheng med at 
parken i Bikuben på Høybråten var blant de 23 som 
var foreslått revet, noe lokalbefolkningen straks 
protesterte mot. De viste til at Høybråten, som 
mange andre villastrøk, fortettes i raskt tempo og 
at de få eksisterende grønne lungene derfor måtte 
bevares. Det var mange som hadde et forhold til 
parken, og aksjonsgruppen ønsket å få park-
området rustet opp, så det kunne bli brukt til 
lokale aktiviteter. I tillegg var parkhuset relativt 
nytt, fra 1994. Hvorfor skulle man rive et helt 
brukbart hus når det kunne bli til nytte? Tilstands-
rapporten underbygget dette. Konklusjonen var: 
«Barneparken fremstår i normal god stand og er 
godt vedlikeholdt». Byantikvaren kikket en gang til 
på saken og oppdaget at det også sto et Kryp-inn 
på tomten. Vår anbefaling ble at parken burde 
bevares, men det virket lenge som om det ikke 
skulle la seg gjøre. Det satt langt inne for aksjons-
gruppen å få støtte fra bydelen til å overta parken, 
og imens kom Byantikvaren og Omsorgsbygg fram 
til en felles plan om å flytte Kryp-inn til Tante 
Ulrikkes vei og danne et lite parktun der. 
Saken gikk mange runder, også fordi tunet måtte 
tilpasses den nye barnehagen som var under 
bygging ved siden av. I mellomtiden vant aksjons-
gruppen på Høybråten fram. Barneparken ble 
bevart i sin helhet og Kryp-inn ført på Gul liste. Alf 
Bastiansen-huset på Stovner likeså, da det både 
var godt bevart og ble vurdert å være en god 
representant for barnepark i drabantby.

I 2018 kikket Byantikvaren gjennom Gul liste-
utvalget en gang til, for å være sikker på at vi ikke 
hadde utelatt noe. I runde 2 ble resten av parken 
på Høybråten tatt med, noe som selvsagt burde 
vært gjort i runde 1. Likeså ble begge Alf 
Bastiansen-husene i Sofienbergparken besluttet 
ført opp, da hele resten av parken allerede er på 
Gul liste, og begge husene har bruk. En dobbelt-
park er alltid interessant. Ettersom Frognerparken 
var arnestedet for barneparkhistorien og hadde tre 
hus ved tennisbanene som til tross for om-
bygning var bevart, ble det besluttet at denne 
delen av historien måtte med. Til slutt var det klart 
at 80-tallet ikke var representert i Gul liste-
utvalget, noe som hadde sammenheng med at vi i 
første runde ennå ikke hadde oppdaget de mange 
husene som ble oppført dette tiåret. Vi valgte et 
eksempel på paviljonghus på Ulsrud, der barne-
parken ligger i et helhetlig miljø med en barnehage 
med sammenfallende arkitektur. Det eldre 

barneparkhuset er også bevart på tomten. Til slutt 
anså vi det som viktig at en barnepark fra en av 
80-tallets nye bydeler ble bevart, det er samfunns-
historisk interessant at det ble opprettet nye 
barneparker såpass sent. Parken i Hallagerbakken 
på Holmlia pekte seg ut, da fikk vi nemlig også ført 
opp et Moelven-hus. Moelven har som vi har sett 
vært en viktig leverandør av barneparkhus gjennom 
mange tiår.

Da første runde av Gul liste-vurdering ble gjort, 
ble en del parker sluppet for rivning. I vedleggene 
bakerst i denne boken finner man lister over hvilker 
parker som er ført på Gul liste, med fotografier. 
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Barneparker ble revet over hele byen. Venstre kolonne ovenfra: Brobekkveien, Risløkka, Rødtvet og 
Rosendalsveien på Nordstrand. Høyre kolonne ovenfra: Vækerøåsen, Snargangen på Røa, Bøler (med 
gult Kryp-inn) og Grefsenplatået. Mange av parkhusene var i svært dårlig forfatning. På forrige side 
barneparken på i Grorudveien på Furuset. Huset ble oppført i 1951, men det kan ha vært parktante på 
plassen før den tid. Parkområdet var opparbeidet til almenn bruk allerede på 1930-tallet. 
Villastrøket på gamle Furuset går langt forut for drabantbyen og barneparken var en viktig del av 
lokalhistorien. På tennisbanen trente Trygve Lie i sin ungdom. 
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Selv om mange parker har blitt revet, er det ikke 
slik at alle barneparker Byantikvaren ikke har 
ført på Gul liste har gått tapt. I tillegg til noen 
kommunale, står mange private parker fortsatt. 
Det blir opptil de enkelte eiere og lokalmiljøer 
hva disse parkenes videre skjebne blir. En del 
parker blir som vi har sett overtatt av bydelene 
og lokallag til ny bruk, for det var ikke bare på 
Høybråten engasjementet kom, da riveplanene for 
de 23 parkene ble kjent. “Oslos barneparker jevnes 
med jorden” skrev Aftenposten sommeren 2015, 
og dermed ble folk klar over hva som var i ferd 
med å skje. Anine Syrstad (15) fra Røa hadde gått 
i Snargangen barnepark og var lei seg for å se at 
den var borte. «Jeg husker vi var mange barn som 
lekte ute hele dagen”, uttalte hun. «Det er trist å 
se at barneparken er revet, jeg har så mange 
minner derfra. Det var der jeg møtte min aller 
beste venninne og det er mange andre jeg frem-
deles har kontakt med». På Grefsen vakte rive-
planene harme. Barneparken i Engebråtveien 
ligger like ved siden av idrettsanlegget til Kjelsås 
IL, som ønsket å overta parkhuset for å bruke det 
i klubbøyemed. «Hårreisende å rive et bygg som 
er i meget god stand» uttalte daglig leder Truls 
Nygaard. Etter litt fram og tilbake løste heldigvis 
saken seg og barneparkhuset ble stående. Nå er 
det til glede for idrettslaget. 

På Ammerud var situasjonen den motsatte. I nesten 
tyve år fikk barneparken forfalle, etter at den ble 
stengt i 1994. I 2009 varslet Omsorgsbygg at 
rivning var forestående, men høsten 2011 hadde 
fortsatt ingenting skjedd og naboene uttrykte sin 
misnøye med bygget, som sto nedtagget og 
skjemmet området. Flere ganger hadde de forsøkt 
å få overta huset, f.eks. som styrerom for 
Ammerudgrenda borettslag, som er nærmeste 
nabo til parken. En dame i nabolaget hadde også 
prøvd å leie parken til agility for hunder, men fikk 
beskjed om at leieprisen ville bli skyhøy. “Det ville 
ikke være noe problem å få pusset opp huset i form 
av dugnadsarbeid. Det må jo koste Oslo kommune 
å bare la bygget stå her for å forfalle” uttalte nabo 
Per Thoresen til Akers Avis Groruddalen. Marte 
Svenneby i Omsorgsbygg svarte at man ventet 
på en overordnet plan for hva som skulle skje 
med barneparken, og at dette var grunnen til at 
man ikke ønsket å leie ut huset. Bydel Grorud var 
dessuten blitt forespurt, men var ikke interessert. 
Dermed gikk det ennå noen år før parken på 
Ammerud forsvant. Den ble revet i 2015. 

Overskriften «Nytt liv for gamle barneparker» 
vekker heldigvis mer positive følelser. Parken i 
Herregårdsveien på Ljan var først på Omsorgs-
byggs riveliste, men ble reddet i siste liten av 
styrer Bjørn Kåre Valvik i Ljan menighetsbarne-
hage, som ligger på nabotomten. Etter dialog med 
bydelen fikk barnehagen overta parken. Den ble 
pusset opp innvendig for 23.000 kroner og barne-
hagen fikk en fin innehytte som brukes til bl.a. før-
skole og eventyrstunder. «Vi skal plante blomster 
rundt huset og prøve å gjenskape den atmosfæren 
de gamle på Ljan huske», uttalte Valvik. «Parken er 
jo bygget av Ljansfolk». 

Parken på Ammerud levde en trist tilværelse de 
siste årene. Huset var av typen “Ål-hytta”, tegnet 
av arkitektene Lund & Slaatto. Her er nabo Per 
Thoresen fotografert foran parkhuset i 2011 
(faksimile Akers Avis Groruddalen). 
Nederst: Det nyoppussede parkhuset i 
Herregårdsveien på Ljan. 
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Stort beboerengasjemet på Høybråten. Barneparken ble reddet fra riving og bevart og er i dag en hyggelig 
møteplass for barn og voksne, selv om det ikke lenger er ordinær barneparkdrift i lokalene. 
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Under arbeidet med registrering og Gul liste-
føring av barneparkene, har Byantikvaren forsøkt 
å få en oversikt over hvilke parker som har vært i 
drift i Oslo siden starten i 1923. Det har vært et 
vanskelig arbeid, da det ikke finnes registre e.l. 
som kunne hjelpe oss. Før 1945 hadde heller ingen 
parker hus, og mange parktanter flyttet rundt, 
f.eks. i Frognerparken. Noen tidligere grønt-
områder er i dag bebygget, f.eks. Peder Clausøns 
plass, og hadde vi ikke funnet arkivmateriale som 
forteller om parktanter som fikk tildelt plass her, 
ville vi aldri gjettet at det hadde vært barnepark-
virksomhet på tomten der det i dag står store 
bygårder fra 1930-tallet. Utover 1950- og 60-
tallet fikk parkene bygninger og gjerder, men etter-
som parkene etterhvert ble lagt ned og fjernet, er 
det i dag få spor å finne etter dem. Mange private 
parker ble oppført på ledige tomter innimellom 
i villastrøkene, mange ble drevet i private hjem. 
Å skaffe en fullstendig oversikt har vært umulig. 
Gjennom informanter har vi fått mange opp-
lysninger, og etter å ha samlet kildematerialet 
har vi plottet samtlige parker vi har funnet inn på 
kartet. Dessverre tillater ikke denne bokens format 
å vise hele kartet i detalj, men antallet barneparker 
og deres geografiske spredning er godt illustrert. 
Vi har funnet 271 barneparker i Oslo vi er helt 
sikre på at har vært i drift på ulike tidspunkt. To av 
parkene lå i marka, utenfor kartutsnittet. Kartet til 
høyre viser et eksempel på den høye tettheten av 
barneparker, her Grünerløkka og omegn. Ikke alle 
disse parkene var i drift samtidig. 
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Vera Hansen mente at “barn vokser intellektuelt og fysisk gjennom leken”. Øverst er hun avbildet i 
Frognerparken med barneflokken, og kanskje også andre parktanter? Året er 1924. I tiårene som fulgte 
rendyrket barneparkene sin filosofi: frilek ute. Etterhvert begynte flere parker å ligne små barnehager. 
Felles måltid var en god rutine (Ekebergveien 1971). I Majorstua menighets barnepark holdt man sommer-
fest med utkledning (1980-tall). I mindre barnehager i dag videreføres mye som var dagligdags i barne-
parkene tidligere. Sekkene henger forsatt på knaggrekkene i den tidligere Sofienbergparken barnepark, i 
dag Frisk Bris barnehage. 
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I dette kapittelet har vi sett at et stort antall 
barneparker i Oslo har blitt redusert til én enslig 
park i drift. Trenger vi barneparker i dag? Kanskje 
må vi til kjernen i barneparkenes pedagogikk for 
å finne svaret. Kjetil Steinsholt, professor ved 
Institutt for pedagogikk og livslang læring ved 
NTNU, intervjuet Vera Hansen, Oslos aller første 
parktante, på hennes eldre dager. Steinsholts 
inntrykk var at Vera i alle år hadde kjempet for 
barns rettigheter. I det lå det at barn skulle få være 
mennesker, ikke bare små voksne. Når Vera så til-
bake, forsto Steinsholt det slik som at hun så både 
positive og negative sider ved parktante-
virksomheten. Positivt at barn fikk mulighet til 
være sammen om felles prosjekter, først og fremst 
knyttet til tradisjonelle leker. Negativt at man grep 
inn i barns frihet. I sin bok «Lett som en lek» (2000)  
forklarer Steinsholt at han ville løfte Vera Hansen 
fram som en pioner, ved at hun som en av de første 
pedagoger ikke ønsket å styre barns lek. Hun så 
ikke på barns lek som et problem, men som et 
mysterium, og lot seg oppriktig forbause og delvis 
forføre av lekens spontanitet, frihet, lunefullhet, 
formålsløshet, uforutsigbarhet, tilfeldighet og ikke 
minst irrasjonalitet. Hun beskrev lekens utvikling 
fram mot vår egen tid: «Barn vokser både 
intellektuelt og fysisk gjennom leken. De går, som 
plantevekster, gjennom en rekke utviklingsstadier, 
og det er opp til pedagogene å utvikle optimale 
betingelser for lek, og dermed vekst». 

Når barna i tiden like etter første verdenskrig 
gjorde «megen skade på plantene» i offentlige 
parker og bed, som vi husker fra kapittel 2, var 
det ikke bare snakk om hærværk, det var også 
utfoldelse i lek. Gartner Nils Vogt mente det virket 
nytteløst å stagge deres fremferd. Politi, tiltale 
eller forbud hadde nærmest motsatt virkning 
på barna. Hvordan skulle man så roe den frie lek 
uten å forby den? Opprettelse av lekeplasser og 
parktanteplasser ble som vi vet en av løsningene. 
Utvikling av parkkultur og arbeid for barneleken 
ble av Parkvesenet derfor nærmest betraktet som 
to sider av samme sak. Lekeplassene skulle ikke 
bare fremme folkehelsen. De hadde en viktig opp-
dragende, sosial og kulturell betydning. Og på 
lekeplassene måtte det være orden. De måtte 
differensieres etter alder, og de små fikk 
organisert parklek, ledet av parktantene. Hvordan 
passet dette sammen med Vera Hansen mantra 
«den frie lek»? 1920- og 30-tallets opphetede 

debatt rundt temaet barn, lek og lekeplasser gikk i 
flere retninger. Mange mente leken var viktig for at 
barna skulle forstå seg selv og sin situasjon, den 
kunne dermed utvikle en slags felles interesse 
og respekt for samfunnets normer og regler. 
Lekeplassene med sine tilpassede sosiale leker 
og spill kunne være med på å bygge opp verdifull 
livskunnskap, og var også en viktig arena for 
pedagogisk styring. Andre mente det ble for mye 
av nettopp styrt lek. Mange var opptatt av leken, 
hva lek egentlig var, og hvilken rolle den burde 
spille i barnas egen livsverden.

I dag, når barneparkene med sin frie form nærmest 
er forsvunnet, er problemstilling fri eller styrt lek 
like aktuell. Barnehage er uten tvil et flott tilbud 
til mange barn, men det noen er også bekymret, 
f.eks. for at barna begynner svært tidlig i barne-
hage, at de er i barnehagen for mange av døgnets 
timer, og at det pedagogiske opplegget blir for 
omfattende og fastlåst. Tidligere førstelektor og 
rektor ved Høgskolen i Vestfold, Ingeborg Tveter 
Thoresen, sier vi vet for lite om konsekvensene av 
tidlig barnehagestart, hva det gjør med et barn å 
være i barnehage lenger enn foreldrene er på jobb, 
og hvordan de ulike barnehagetypene, meget store 
barnehager, basebarnehager osv, påvirker barna. 
Hun påpeker at det ikke er nok fagpersoner i 
norske barnehager, men likevel: «I politisk retorikk 
og politikk er «tidlig innsats», det vil si tidlig barne-
hagestart og fulle, lange barnehagedager, blitt 
«barnets beste»». 

Det er ikke fruktbart å forsøke å sette barneparker 
og barnehager opp mot hverandre for å så kåre en 
«vinner», det er heller ikke forfatterens hensikt 
her. Men om det skal reflekteres over hvorfor 
barneparkene forsvant, og om det var klokt, må 
problemstillingen belyses. Tveter Thorsen sier 
rett ut at «de yngste barna er i ett politisk 
spenningsfelt». Samtidig skriver Tove Heggen 
Larsen, redaktør for boken «Kampen om barn-
dommen» i en kronikk at «Jeg har gjennom femti 
år både følt på og sett hvordan barnehagene har 
blitt en salderingspost i trange budsjetter». Trine 
Mæsel, pedagogisk leder i barnehage, følger opp: 
«Skal vi heller kalle barnehagene for «delvis 
barnepark»?». Hun mener stadige kutt i barnhage-
midler fører til stadig økt press på de ansatte, og 
igjen høyt sykefravær og et dårligere og mindre 
forutsigbart tilbud for barna. 
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En spesiell retning som springer ut fra problem-
stillingen stillesitting og innetid veid opp mot frilek 
utendørs er verdt å følge, nemlig friluftsbarne-
hagene. Da Byantikvaren begynte kartleggingen av 
barneparker, så det ved første øyekast ut som kun 
to parker var i drift, Berg og Sofienberg. Men når 
vi begynte å kikke på hus som faktisk stod, gikk det 
opp for oss at det var fremdeles var barn i mange 
av dem. De gikk ikke i barnepark, den virksomheten 
var avviklet, men det gamle parkhuset ble brukt 
som en avdeling av en større barnehage i nær-
heten, såkalte “friluftsavdelinger”. Den tidligere 
Ola Narr 2 er en av disse. Den fungerer som en 
avdeling av Bellevue barnehage, som ligger på 
høyden ved Tøyenbadet. Skomakerstua, som
avdelingen heter, er åpen fra 7.30-17.00 og har 16 
barn fra tre til seks år. Rammeplanen er tilrette-
lagt for uteaktivitet. Barna drar mye på turer, de 
lærer om planter og vegetasjon og har også et 
samarbeid med Botanisk hage. Parkhuset, et Alf 
Bastiansen-hus, er pusset opp innvendig og brukes 
til formingsaktiviteter og ved dårlig vær. En del 
måltider spises innendørs, der barnehagen også 
har kjøkken. Styrer Trine Tronstad Bahr forteller 
at hun ser forskjell på barna i friluftsbarnehagen, 
kontra tidligere barnehager hun har jobbet. På 
Skomakerstua kan barna gå fritt ut og inn som 
de vil, de må selv ta valg og bli mer selvstendige. 
Dagene er ikke låst av planer og tidspunkt og man 
tar ting litt som de kommer, dermed får barna være 
med og bestemme. Barnegruppen er liten og barna 
leker med hverandre på tvers av alder og kjønn. 
Kristin Fladmoe Wolmer, som har en sønn på 3,5 år 
i Skomakerstua, er også fornøyd med frilufts-
konseptet. Hun forteller at sønnen får god 
motorikk, får brukt kroppen og er sliten på en god 
måte når han kommer hjem. Hun legger også vekt 
på at barna på en slik avdeling blir godt sammens-
veiset og også mer kreative, når de må finne på 
leker og aktiviteter selv.  Også i Sofienbergparken 
er det friluftsbarnehage, det ene parkhuset brukes 
som en avdeling av Frisk Bris barnehage, og de 
ansatte forteller at de lar barna klatre og utfolde 
seg som de ønsker: “Vi kjenner dem jo, så det går 
fint. De skader seg ikke. Vi vet hva de ulike kan 
mestre”. 

Andre barneparkhus brukes som utfluktsmål for 
barnehager i strøket, som ikke har så gode ute-
områder, eller ingen i det hele tatt. Styrer Käthe 
Romsaas startet Ruseløkka barnehage i en bygård 
Huitfeldts gate i 1993, midt i tykkeste indre by. 
Utelekeplass fantes ikke. Imidlertid lå den nedlagte 
barneparken i Observatoriegata i nærheten og 
kunne dekke behovet. Romsaas driver fremdeles 
barnehagen og forteller at de går til parken hver 

dag, uansett vær, og er ute så mye de bare kan. 
Uteområdene og parkhuset er satt i stand og 
fungerer godt. I Ekebergskråningen ligger den 
tidligere Toppen barnepark. Hit kommer barne-
hager i strøket for å være nær skogen og ut-
forske andre omgivelser enn de har til daglig. Det 
er forsket en del på friluftsbarnehager og studier 
gjort ved psykologisk institutt ved Universitet i 
Oslo viser at mye utetid i barnehagen gir bedre 
konsentrasjon hos barna når de kommer på skolen. 
Ringen er sluttet når nedlagte barneparker igjen 
tas i bruk som akkurat det de var ment som - et 
utendørs leketilbud til barn, under frie rammer. 

A

Friluftsbarnehagen Skomakerstua, avdeling av 
Bellevue barnehage. Avdelingen er oppkalt etter 
Ragnfrid Skomakerstuen, som jobbet som park-
tante her i mange år på 70- og 80-tallet. I dag 
er hun pensjonist, men bor som nærmeste nabo 
til barnehagen. Bildet er tatt med tillatelse fra 
Bellevue barnehage, avd. Skomakerstua. 
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Parken i Observatoriegata på 1970-tallet og i dag, hvor Käthe Romsaas holder til med sin barnehage. En 
barnepark i en grønn lunge kan være gull verdt i sentrumsnære, tettbebygde områder, også i dag. 
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Mange nedlagte parker har full aktivitet, også uten 
barn. En del steder er parkene blitt tatt i bruk som 
bydelshager, birøktergårder eller hundelufte-
gårder. Noen brukes av speidere eller andre fore-
ninger, eller av bydelene til ulike aktiviteter. Mange 
parker som ligger kloss på en barnehage brukes av 
denne, enten som lager eller som ekstra lokaler. En 
nedlagt barnepark kan også fungere som lekeplass 
og samlingspunkt for et lokalsamfunn. Dessverre 
er det også mange parker som står helt tomme 
og forlatt. En del har en vanskelig beliggenhet, litt 
utenfor alfarvei. Jo mer de forfaller, jo lenger er 
også veien til igjen å ta huset i bruk. Rehabilitering 
koster. Flere av parkene som i dag er bevart vil nok 
på sikt bli revet, hvis ingen finner en ny bruk for 
dem. Tomme bygg er utfordrende å ta vare på.

Har så barneparker en plass i samfunnet i 2019? 
Vi har hørt argumenter for og i mot, og sett 
eksempler på parker som lever videre som barne-
hager på ganske like premisser som tidligere. 
Parkens store ulempe var de korte åpningstidene, 
og det har friluftsbarnehagene løst. Det finnes nok 
ikke noe fasitsvar på spørsmålet, men det som 
er problematisk, er at parkene ble lagt ned uten 
særlig diskusjon eller refleksjon rundt tilbudet 
som forsvant. Parkene ble faset ut uten at det fikk 
særlig oppmerksomhet, og det ble i mange tilfeller 
heller ikke stilt spørsmål om hva foreldre i de 
respektive bydelene ønsket. Det ble tatt for gitt at 
barnehage var alles førstevalg. Kanskje burde et 
antall barneparker vært opprettholdt for å kunne 
gi et mangfoldig tilbud? Det ville krevd en del opp-
gradering av bygningsmasse, mange parkhus var i 
dårlig forfatning og ville ikke møtt dagens krav. Alf 
Bastiansens parkhus har imidlertid vist seg godt og 
solid, og er i bruk til ulike formål rundt i byen, også 
til barnehagebruk. Skulle parktilbudet vært opp-
rettholdt, måtte man også hatt en bevisst strategi 
rundt markedsføring av barnepark mot foreldrene. 
Tilbudet ville måttet synliggjøres på lik linje med 
barnehagene. 

Det er ikke bare i Oslo barneparkene har blitt lagt 
ned, det har skjedd over hele landet. I Bærum var 
det i 2003 43 parker i drift, seks år senere var 
det kun tre igjen. I 2015 publiserte Budstikka en 
fotoreportasje omhandlende nedlagte barneparker. 
De ga også litt bakgrunnsinfo: “På 80-tallet kunne 
så mange som 40 barn stå på venteliste i Bjerke-
lunden park på Bekkestua». Budstikka knyttet 
massenedleggelsen til at det i 2009 ble vedtatt 
lovfestet rett til barnehageplass for alle 1-åringer, 
hvis de var født før 1.september det aktuelle året 
for barnehagestart. Dermed valgte foreldrene 
barnehage framfor park. I dag er det ingen bar-
neparker i drift i Bærum kommune. I Bergen, en 

storby der er naturlig for Oslo å sammenligne seg 
med, var det i mange tiår et stort antall barne-
parker i drift. I dag er alle lagt ned.  Mange parkhus 
er revet, men en god del står fremdeles og som i 
Oslo og Bærum og over hele landet forøvrig har 
de ulik bruk - speiderhus, forsamlingshus, lager 
og lignende. Bergen kommune har vært kreative i 
forsøket på å få liv i noen av sine nedlagte parkhus 
og inviterte i 2016/2017 til workshop og 
konkurranse. Hvordan kunne man skape et best 
mulig ungdomstilbud i det gamle barneparkhuset 
ved Danmarks plass, og på tomten omkring? 
Forslaget fra Viktoria Nupen ved interiør og 
utstillingsdesign-linjen på Årsta videregående 
skole vant og i 2019 sto det nye samlingsstedet 
klar. Det har bl.a. trampoliner og utendørs danse-
plass, og det gamle parkhuset brukes som grafit-
tivegg 

Flere barneparker i Bærum står i 2019 tomme. 
Vegetasjonen tar mange steder overhånd og 
bygningene er i dårlig forfatning. 
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Barneparker i Bergen. Øverst Soleiveien barnepark på Landås. Den brukes i dag som lekeplass. Huset er et 
av Bergen kommunes typehus for barneparker, det samme sees i barneparken i Dokkeveien (nederst). Denne 
parken var Bergens siste i drift. I midten barneparken på Danmarks plass, som har fått ny bruk. 
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Barneparkene på 2010-tallet: Bjølsen (forrige side, øverst) har blitt bydelshage. Huset er pusset opp. På Lofthus ligger 
barneparken midt i villabebyggelsen. Den er i bruk som lekeplass og utfluktsmål, og beboerne i strøket holder parken i 
stand. Parken på Grefsenplatået er forlengst lagt ned og huset ble revet i 2015. Likefullt er den grønne tomten fremdeles 
i bruk av lokalmiljøet. Høsten 2018 ble Nabolagsfestival Grefsenplatået arrangert. Primus motor Roar Smelhus sto bak 
arrangementet, som ble en stor suksess (øverst til høyre, faksimile Nordre Aker Budstikke). I Uranienborgparken leker 
barna i fremdeles i den klassiske bilen. Parken er i bruk som barnehage.  I Iladalen står barneparken tom i påvente av ny 
bruk (venstre, midten). Høsten 2019 startet arbeidet med å sette opp grill, plantekasser og andre hyggelige nærmiljø-
tiltak. Stensparken barnepark var en periode i bruk som birøktergård (nederst til venstre). I Hovinveien er den gamle 
barneparken i dag lekeplass. Inngjerdingen er den samme som i barneparkens tid, på 1950-tallet (nederst til høyre). 
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Selv om barneparkene ikke er den institusjonen de 
engang var, betyr det ikke at de er helt forsvunnet 
fra dagliglivet. Parkdressen er fortsatt i salg, 
dens etymolgiske opphav er åpenbar. Likeså 
betegnelsen “tante”, selv om den er på vei ut 
av barnehagene. I dag kalles de ansatte før-
skolelærere og assistenter, og selvsagt er det 
forståelig. Likevel skal vi ikke rynke på nesen over 
betegnelsen. Den har ingenting med å være satt, 
gammel og uutdannet å gjøre, slike mange kanskje 
tenker. “Tante” burde derimot være en heders-
betegnelse. Tantene som var med fra barne-
parkenes spede begynnelse gjorde en betydlig 
innsats for barns vel og utvikling, og for kvinners 
rettigheter i samfunnet. Deres viktige jobb har 
vært lite påaktet og det er på tide at tantene løftes 
fram i lyset. I dag er det dessuten ikke bare kvinner 
som jobber i barnepark. Det smått utrolige skjedde 
da Jekta storsenter i Tromsø åpnet dørene etter 
utvidelse og fornyelse i 2012 - sammen med sen-
teret åpnet en splitter ny barnepark! Jarle Jensen 
og Jonas Johansen sto bak tiltaket. JJs barnepark 
har åpent i senterets åpningstid og barna kan park-
eres for to timer av gangen. Jensen og Johansen 
hadde begge bakgrunn fra idrett, og parkens fokus 
er aktivisering av barna. Lekeapparater, store 
medisinballer og kjempeputer er bare noe av det 
som tilbys. Begrepet barnepark har heller ikke 
forsvunnet fra norske skisentre. I Hemsedal kan 
barna plasseres i Trollia barnepark, mens de 
voksne er i bakken. 

Barneparker kan også skape problemer der man 
minst venter det. Faktisk kan barneparker som ikke 
engang har eksistert, velte nye byggeprosjekter. 
I 2016 ønsket et eldre par å bygge på rekkehuset 
sitt. De fikk beskjed om at tomten man ønsket 
å benytte var blitt avsatt til parktante i 
bebyggelsesplanen fra 70-tallet. Tiltakshaver 
spurte Plan- og bygningsetaten, betimelig nok, om 
parktante virkelig fortsatt var aktuelt: “Dette er i 
min verden et helt foreldet konsept. På 60-tallet 
var det kommunale støtteordninger for “Park-
tante”. Kvinner var den gangen hjemmeværende og 
trengte avlastning 3-4-5 timer på formiddagen. (...) 
Har dere moderne planer med “Parktante” ?”  Og 
dessuten: “Parktante er så langt jeg forstår 
nærmest utgått. Det finnes ikke kommunale støtte-
ordninger for dette. (...) Tomten var akkurat stor 
nok til 1/2 park”. Svaret var som følger: “Plan- og 
bygningsetaten forstår at fenomenet parktante 
ikke er like aktuelt i dag som det var da bebyg-
gelsesplanen ble vedtatt i 1977. Bebyggelses-
planen gjelder imidlertid like fullt. Det betyr at 
det søknadspliktige tiltaket deres er avhengig av 
dispensasjon fra bebyggelsesplanen”. 

Det har vært vanskelig å skrive barneparkenes 
historie uten å i noe grad la seg farge av 
informantenes historie. Vi har forsøkt å få med 
ulike opplevelser, ikke bare de positive, og har også 
bestrebet oss å sette barneparkene inn i en større 
historisk og samfunnsmessig sammenheng. Om 
barneparken i en eller annen form igjen vil bli 
aktuell i framtiden, gjenstår å se. Vi er glade for 
å ha fått samlet viktig historie mellom to permer, 
på den måten går parkhistorien i alle fall ikke i 
glemmeboken. Kanskje kan boken også tjene som 
et bidrag til å forstå behovet for ulike typer 
barneomsorg? 

Til slutt må det nevnes at forfatteren like før boken 
gikk i trykken fant et oppslag på gjerdet i Dame-
fallet barnepark, som lenge har stått tom: “Hei alle 
naboer! 1.august 2019 blir det liv og røre igjen i 
Damefallet barnepark. Mellom 10-15 i hverdagen, 
kommer friluftsgruppen fra den tysk-norske barne-
hagen til å leke, klatre, synge, bygge og turne i 
Borgestadveien 2b. Vi gleder oss til vårt “nye hjem” 
og døren vår står åpen for nabobesøk:)”
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Mange parktanter drev sin park i en årrekke og ble institusjoner i sitt 
nærmiljø. Tante Astrid og tante Edith er bare to av veldig mange. Tante Edith 
møtte vi allerede i kapittel fire. Nederst en faksimile fra menighetsbladet 
“Talefoten” på Grefsen. Deres faste spalte “Hvor er det?” nådde nye høyder 
hva gjelder tilbakemeldinger når det ble trykket et bilde av barneparken på 
Grefsenplatået. Nøyaktig det samme engasjementet har Byantikaren møtt 
omtrent overalt, i arbeidet med denne boken. 
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Knutekål på Grünerløkka. Sofienbergparken har i 2019 ett parkhus som 
er friluftsbarnehage, ett som er miljøhus med hage. Her har gjerdene blitt 
fjernet, det er satt opp drivhus, og den gamle barneparken har blitt et flott 
samlingssted for beboerne i et strøk som ellers har få dyrkningsmuligheter 
for den enkelte. 
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Barneparkene - 
Arbeid og frihet for kvinner

Byantikvaren i Oslo 2019

Prosjektansvarlig: Tove Solbakken
Prosjektmedarbeidere: Janne Wilberg, Thomas Overvaag Lie
Tekst: Tove Solbakken
Lay-out: Tove Solbakken 
Satt med: Oslo Sans
Trykk: ILAS Oslo

Takk til Stine Husberg Antonsen som har vært til uvurderlig hjelp i prosjektet, og til Kari 
Amble, vår gode hjelper i Bergen. 

Sælig takk til Oslo Museum - Lars Emil Hansen, Vegar Skuseth, Anne Birgit Gran Lindaas, 
Oslo Byarkiv - Øystein Eike, OBOS - Sølvi Halvorsen, Sverresborg Trøndelag Folkemuseum, 
Norsk Folkemuseum, Plan- og bygningsetaten - Trude Lucie Nedregård Isaksen, Anders 
Gjertsen, Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap - Karin Steensrup, Norsk Teknisk Mu-
seum, Fotomuseum Bergen, Hardanger og Voss Museum, Sogn Kultur- og historielag - Mette 
Breder og  Inger Johanne Christiansen , Søndre Aker Historielag, Kampen historie-
lag, Østensjø historielag, Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening, Vestre Aker historielag, 
Gamlebyen historielag, St.Hanshaugen historielag, Grefsen-Kjelsås-Nydalen historielag, 
Groruddalen historielag, Høybråten Velforening, Voksenkollen vel, Øvre Smestad vel, Akers 
Avis Groruddalen, Nordstrands blad, Nettavisen, Nordre Aker budstikke, Bergens Tidene, 
Bergensavisen, Asker- og Bærum budstikke, Talefoten, Høgenhoff Media, Sognsvannsveien 
borettslag, Åsly borettslag, Klemetsrud IL, Krigsskolen, Prestlia Huseierforening, Nordse-
terskogen borettslag, Heggen borettslag, Tone Solveig Heggelund, Torill Eliassen, Frank 
Michaelsen,  Ragnfrid Skomakerstuen, Liv Bull, Trine Tronstad Bahr, Åsmund Lindal, Kjetil 
Steinsholt, samt Facebookgruppene Gamle bilder fra Oslo, Minnebok Oslo/omegn, Bøler i 
bilder, Du veit du er fra Manglerud når... og Lambertseter historieforening. 
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Tusen takk til alle informanter som har bidratt med 
historier og fotografier

Wenche Örbeck Kristiansen, Erica Blakstad, 
Kristin M. Vernan, Heidi K. Søgård Opheim, 
Ellen V. Piro, Marianne Vestre Grønseth, Inger 
Breien, Kari Nicolaisen, Truls Aslaksby, Anne-Cathrine 
Salicath Mastoris, Kari Ranheimsæter, Gro Larsen 
Kitmitto, Grete Irene Hovden Døvik, Tone Syse, Sigrid 
Rønning Skrolsvik, Liv W. Steen, Karin Rustad Graham, 
Finn Kampestuen-Berntsen, Elin Sputnesset, Grete 
Kristiansen, Hilde Balstad, Bente Guro Bratsberg, 
Ellinor Lie, Hege Alvilde Johansen, Tove Foss Ruud, 
Terje Furuseth, Selma Aall, June Hellstrøm, Mona 
Ulsrud, Mette Pedersen, Tine Pay, Carl Jansen, 
Nina Lorentsen, Kjell Wiik, Sissel Rognerud, Marit 
Johnsen, Marit Bull Enger, Wenche Winsnes, Laila M. 
Anseth, Øyvind Østerklev, Tom Singdahlsen, Linda 
Andreassen Rovedal, Ann-Christin Lindvær, Ingvill 
Andersen, Else-Marie Haakonsen, Karin Jacobsen, 
Wenche Ellinor Wexhal, Anne Berg Siegel, Christen 
Moe, Rolf Torbo, Rune Holtet, Frank Michaelsen, Eli 
Buen, Solveig Marie Olsen, Astrid Schiøth, Christian 
Antonsen, Anne Herresthal, Linn Therese Bratsberg-
Siri, Aina Iren Nybrott Forsell, Liv Irene Haug, Anne 
Nergård Hovingbøle, Kristin Haga Sagstuen, Therese 
Marie Edman, Shosana Ohana, Ragnhild Andersson, 
Elin Korsrud, Else Stang Rydin, Janne Braathen, Ole 
Christian Ødegaard, Jan Petter Larsen, Randi Marie 
Stubberud, Solveig Eliassen Tømmerås, Toril Heiste 
Sørensen, Toril Eidsvold, Mette Almén, Hilde Tangen 
Melbø, Helge Øverås, Ragnhild Hoel, Sverre Horge, 
Britt Ystenes, Sidsel Øverbø Gudevold, Annema 
Ruud, Tor Henry Kristoffersen, Torill Nyborg, Tone 
Staude, Grethe Elisabeth Sandsundet-Hanssen, Anita 
Bjerkelien, Bjørg Øverland, Ellen Storla, John Lunde, 
Stein Krosby Eriksen, Tore Martinsen, Torild Eidsvold, 
Wenche Hammervold, Jahn-Ivar Emberland, Marius 
Bjørnson Hofstad, Frode Pettersen, Anita Hanken, 
Cathrine Nordlie, Eivind Sandt, Rune Moen, Christine 
Bull Haugstøen, Tom Erling Henriksen, Kyrre Alvær, 
Kåre Frantzen, Clemens Saers, Inga Spillebrok, Else 
Bruhjell-Christensen, Jo Hannay, Unni B. Lodden, Fred-
erik Ness Engh, Steinar Aanes, Ellen Nygård, Anne Ma-
rie Hval Grøgård, Lajla Heyerdahl, Dag Jarnøy, Jan Erik 
Heier, Lillian Moltzau Nordahl, Per Olav Reitan, Lasse 
Solberg, Ingeborg Wiese, Wenche Sahmoum, Trine Lise 
Johnsen, og til alle øvrige som har hjulpet oss! 
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Henrik Ørsted/Oslo Museum: s.3,112
Nanna Broch/Oslo Museum: s. 6
Anders Beer Wilse/Oslo Museum: s. 8,17, 51
Leif Ørnelund/Oslo Museum: s. 29,55
Emil Moestue/Oslo Museum: s.29
S. Gran korforlag/Oslo Museum s.30
Mittet/Oslo Museum: s.35
Paul A. Røstad/Oslo Museum: s.65
Atelier Rude/Oslo Museum: s.60, 124
Harriet Flaatten/Oslo Museum: s.66
Finn Mørch/Oslo Museum: s.73
Knut Engh/Oslo Museum: s.85
Rune Aakvik/Oslo Museum: s.124
Ukjent/Oslo Museum: s.9,12,20,29, 101,180
Park- og idrettsvesenet /Oslo Byarkiv: s.10,17,18,30,32
Ukjent/Oslo Byarkiv: s. 9,29,34,40
Paul A. Røstad/Norsk Teknisk Museum/Sparebank-
stiftelsen: s.14, 124
Paul A. Røstad/Norsk Teknisk Museum: s.97
Svein R. Svensen/Norsk Teknisk Museum: s.151
Dagbladet/Norsk Folkemuseum: s.58, 76
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek: s.94
Sverresborg Trøndelag folkemuseum: s.51
Fotomuseum Bergen: s.74
Hardanger og Voss museum: s.74
OBOS: s.98
Cahtrine Senje/Østensjø historiske bilder: s.103
Sogn Kultur- og historielag: s.50, 106, 118
Søndre Aker historielag: s.73

Åsmund Lindahl: 96,120,124,138,139
Per Husberg: s,92,129,130,131

Faksimile fra boken “Barn i Oslo”: s:24,30,72,151 
Faksimile fra boken “Barneparker”: s.52,55,137
Faksimile fra boken “Oslo 1945-65”: s.70,83
Faksimile fra boken “Familieboken bind  2”: s.82,83
Faksimile fra boken “Norske Idrettsanlegg”: s.144

Byantikvaren i Oslo: s.109
Byantikvaren i Oslo/Tove Solbakken: For- og bakside, s.4,
99,110,113,114,118,144,147,148,149,151,152,153,
154,157,159,160,164,168,169,170,172,173,175,176,
180,182,183,184,185,186,187,190,192,193
Omsorgsbygg Oslo KF: s.110,111,153,160,175,176
Plan- og bygningsetaten: s.111,146,156
Privat: 22,35,36,38,40,43,46,49,54,55,61,62,63,64,69,
70,72,73,75,82,83,90,91,95,100,101,104,110,115,119,
123,127,136,140,141,142,149,165,166,177,180

Alle kart: Oslo Byarkiv, med unntak av kart s. 178 av Tove 
Solbakken og s.179 av Hilde Barmen
Tegningsmateriale: 
Oslo Byarkiv, Plan- og bygningsetaten

Fotokreditering
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