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Presteleiligheten i Kvartal XVI  
– Fire generasjoner Torshovhistorie                   
I leiligheten som var avsatt som prestebolig, i borettslaget Kvartal XVI på Torshov,  
har familien Ringdal bodd siden 1939. TOBIAS har møtt tre generasjoner av familien,  
og her forteller Nils Ringdal, datteren Elisabeth og barnebarna Astrid og Ingeborg  
om livet i gården da Nils var liten, og litt om hvordan det er i dag.  

  Tekst: Cecilie Lintoft, historiker ved Oslo byarkiv og beboer i Kvartal XVI

 KVARTAL XVI VAR KLAR TIL  
 INNFLYTTING I 1923.  Gården var grå, 
som alle de andre gårdene på Torshov. 
Det var stort sett arbeidsfolk som 
flyttet inn, mange jobbet i industri-
bedriftene langs Akerselva, som Lille-
borg fabrikker, Bjølsen Valsemølle og 
Myrens mekaniske verksted. Bortsett 
fra den ene leiligheten i Agathe Grøn-
dahls gt. 22, som var avsatt som tje-
nesteleilighet og prestebolig, besto 
leilighetene i gården av ett eller to rom 
og kjøkken. Alle var gjennomlyste, 
med innlagt kaldtvann og vannklosett. 

I perioden 1916-1919 hadde Arbeider-
partiet flertall i kommunen, og det var 
nå de nye ideene vokste fram, inspirert 
av de engelske hagebyene med sunne 
boliger, omgitt av grøntarealer. Folk 
skulle ha lys og luft og trives i sitt 
boligmiljø! Disse tankene dannet 
grunnlaget for utbyggingen av kom-
munale prosjekter som Lille Tøyen 

Hageby, Lindern hageby og Torshov-
byen. I 1916 kjøpte kommunen store 
deler av jordene til gårdene Torshov og 
Lilleborg, og i perioden 1917-1925 ble 
Torshovbyen etablert. Prosjektet fulgte 
en helhetlig plan og blir ofte omtalt 
som et av de mest vellykkede kommu-
nale boligprosjektene i Kristiania. Lave 
kvartaler i tre etasjer ble bygget rundt 

store, beplantede gårdsrom, med 
brede gater og åpne plasser mellom 
kvartalene. Med 1762 leiligheter var 
Torshovbyen kommunens største 
leiegårdskompleks for arbeiderklassen. 

1. Agathe Grøndahls gate med forhager, 1933. Porten inn til nr. 22 til venstre. Foto: Park- og idrettsvesenet, Oslo byarkiv / A-20145/
Uaf/0011/013. 2. Torshovparken med springvann og musikkpaviljong, 1933. Parken ble anlagt som en del av Torshovbyen på 1920-tallet, 
etter en plan lagt fram av Parkvesenet i 1924. Foto: Park- og idrettsvesenet, A-20145/Ua/0007/143.

«Kristiania kommunes anlæg. 
Thorshaug, kart over bebyggelsen.»  
Plan over Torshovbyen, sannsynligvis fra 
1920-tallet. Kvartal XVI er det store lukkede 
gårdsrommet nordvest for parken.  
Foto: Boligdirektøren, A-20018/Ua/0002/015
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Folksomme leiligheter
Leilighetene ble oppfattet som store og 
romslige, men ofte var det nok trangt 
likevel. Da residerende kapellan Amund 
Martin Ringdal flyttet inn i presteleilig-
heten i oktober 1939, så bodde det i 
følge kommunale folketellingsopplys-
ninger 37 personer i de andre sju leilig-
hetene i oppgangen. Mest folksomt var 
det i toromsleilig heten til Sverre Wil-
helm og Rakel Debora Nilsen i første 
etasje. Den var riktignok på 67 kvadrat-
meter, men så hadde de også sju barn 
og i tillegg bodde Rakels pleietren-
gende tante i leiligheten. Jens og Maria 
Alsidie Mørck bodde ved siden av, og de 

hadde fem barn. I andre etasje bodde 
det til sammen 13 personer, fordelt på 
tre leiligheter. Men oppe i presteleilig-
heten i tredje etasje var det bedre 
plass. Amund Martin Ringdal og ekte-
fellen Eva fikk 107 kvm til rådighet.  
I løpet av de neste fire årene fikk 
Amund Martin og Eva tre sønner. 
Yngstemann, Nils Ringdal, husker 
leiligheten godt fra da han var liten: 

Leiligheten er markert som prestebolig 
i plantegningen over gården, og opp-
rinnelig var den nok planlagt som 
tjenestebolig for sognepresten i Tors-
hov menighet. Men ettersom det ikke 

ble etablert noen egen menighet på 
Torshov før i 1930, så ble den i mellom-
tiden tatt i bruk for andre prester  
i bispedømmet. Da foreldrene mine 
flyttet inn i 1939 var far vikarprest  
i Petrus menighet, med Sofienberg 
kirke som menighetskirke. Vikariatet 
ble lengre enn antatt, blant annet fordi 
den egentlige presten var sjømann-
sprest i Buenos Aires da andre verdens-
krig brøt ut, og derfor ikke kunne 
komme tilbake til Norge før i 1946. 
I krigens siste år organiserte far  
Danskehjelpen for sitt område; da var 
lofts- og kjellerboden vår lager for 
matvarer som ble utdelt. Det var god 
plass hos oss; vi hadde fire rom, samt 
kjøkken og bad, så vi syntes at vi 
hadde det bra. I Torshovgårdene vendte 
kjøkkenene inn mot gårdsrommene, 
med spiskammeret på ytterveggen for 
å sikre så god avkjøling som mulig; det 
var jo ikke kjøleskap den gangen.

 – DET MÅ HA VÆRT UPRAKTISK Å IKKE 
 HA KJØLESKAP. VAR DET LANG VEI TIL 
 NÆRMESTE BUTIKK OG FERSKE MAT- 
 VARER?

Nei, da jeg var liten var det både melke-
butikk og kolonialbutikk i nesten alle 
gårdene på Torshov. Vi handlet i butik-
ken i nabogården, i Erika Nissens gate 
7. Gården vår hadde også butikk, over i 
Lilleborggata 5, men vi holdt oss på vår 
side av gården, i nærheten av der vi 
bodde. Utover på 1950-tallet fikk vi både 
kjøleskap og vaskemaskin hjemme hos 
oss, og det var nok en lettelse for mor. 

Elisabeth og Nils Ringdal studerer foto fra da Nils var liten. Foto: Cecilie Lintoft

Eva Ringdal hadde hjelp i huset mens barna var 
små. I folketellingene for perioden 1940-1946 
finner vi tre ulike hushjelper; Klara Grande, Guri 
Kaldhussæter og Magnhild Furulund. Dette var 
slektninger eller bekjente av familien, og Nils hus-
ker dem like mye som barnepiker som hushjelper, 
de to siste med kallenavnene Kokko og Dadda. 
Hushjelpen bodde i entreen, for her var det inn-
redet med en skapseng på veggen inn mot kjøkke-
net. Presteleiligheten hadde to inngangsdører og 
den som førte inn på kjøkkensiden var hushjelpens 
inngang. 

Folketellingen fra 1946 viser at Eva Ringdal hadde 
hjelp i huset. 25 år gamle Magnhild Furulund fra Fet 
står oppført som hushjelp. Kildekopi av kommunal 
folketelling 1946, A-20057
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Rekvirerte rom og innkvarterte 
slektninger
Etter andre verdenskrig var det stor 
boligmangel i Oslo. Kommunen rekvi-
rerte rom og innkvarterte folk hos 
familier med større leiligheter. Det ble 
ikke rekvirert rom i presteleiligheten, 
men det hendte at slektninger kom for 
å bo hos dem for en periode, forteller 
Nils: 

Hans Ljøen var en slektning fra fars 
hjemsted Sunnylven på Sunnmøre, og 
han trengte husrom da han kom til 
Oslo for å studere medisin. Plutselig en 
dag sto han og banket på døra hos oss. 
Han sa at han trengte hjelp og et sted 
å bo; en kan si at han rekvirerte seg 
selv. Det ble bestemt at Ljøen skulle 
betale én krone for hver dag han 
bodde hos oss. 

 – HVORDAN BLE LEILIGHETEN BRUKT 
 DA DU VAR LITEN?

Vi hadde fire rom og kjøkken, og det 
spesielle hos oss var at i tillegg til 
vannklosett så hadde vi eget bad med 
vask og badekar. Vi hadde gassdrevne 
varmtvannsberedere i både kjøkken og 
bad, og jeg husker at jeg syntes det 
var litt skummelt å skulle tenne på 
den gassen. Så hadde vi mors og fars 
soverom, og så kom det tre stuer på 
rekke og rad. «Det aller helligste» 
vendte ut mot Torshovparken. Dette 
var finstua; den var stort sett avstengt 
og ble brukt bare ved helt spesielle 
anledninger. Her var det eikeparkett 

og silketapet, salong med plysjsofa og 
lenestoler, fin kommode og bokhylle, 
store lysestaker og mors innrammede 
broderier på veggene. Da vi fikk tele-
fon ble den plassert i finstua og jeg 
husker at det var fryktelig kaldt å stå 
der hvis jeg noen ganger skulle ringe. 
Spisestua lå i den andre enden av 
leiligheten. Den var fullt møblert med 
spisestuemøbler som ble brukt når det 
kom gjester. Men normalt ble den 
brukt som soverom for to av oss gut-
tene, så her sto det også to senger og 
et skrivebord. Den tredje gutten flyttet 
inn i skapsengen i entreen etter at 
hushjelpene hadde flyttet ut. Det mel-
lomste rommet var dagligstua, med 
salongmøbler og piano. Her spiste de 
voksne mange måltider, mens vi barna 
som oftest spiste i kjøkkenet. Det var 
mulighet for vedfyring i de tre stuene, 
men jeg husker likevel at det kunne 
være veldig kaldt å spise middag i det 
kjøkkenet. Til jul sto juletreet i dag-
ligstua og det var her vi spiste 
sammen på julaften. Ved NRKs offisi-
elle prøvesending høsten 1960, hadde 
vi også fått fjernsyn på plass.

 – FIKK DU SOM SØNN AV PREST- 
 FAMILIEN NOE SPESIELL OPPMERK- 
 SOMHET FORDI DERE BODDE I EN 
 STØRRE LEILIGHET ENN DE ANDRE 
 FAMILIENE I GÅRDEN? 

Det var ikke vanlig å invitere noen inn 
til seg da jeg var liten, vi barna var 
mest sammen utendørs, så jeg vet 
ikke om de andre fikk med seg at det 

kanskje var bedre hos oss. Jeg husker 
bare én gutt som inviterte noen inn; 
han hadde fødselsdag 16. mai, og 
dagen ble feiret inne hos ham. Jeg 
kan heller ikke huske at jeg som barn 
reflekterte noe videre over om det var 
forskjell på leilighetene og beboerne. 
Men det var jo sosiale forskjeller og 
større sosiale problemer enn i dag, og 
en helt annen yrkessammensetning; 
de aller fleste tilhørte arbeiderklassen 
og det var stor arbeidsledighet. Det 
hendte også at mannfolkene kom 
fulle hjem. Vi gutter gikk ofte ærend 
for beboerne, og jeg husker spesielt én 
gang en nabo i oppgangen bad meg 
gå på butikken med en lapp om hva 
han skulle ha. Det viste seg å være øl, 
og butikkpersonalet eksaminerte meg 
grundig om hvem som skulle ha det. 
Til slutt pakket de inn flasken i papir 
og sa jeg ikke måtte vise til noen at 
jeg som liten gutt hadde fått kjøpe øl. 
Som ung gutt var jeg avisbud for 
Aftenposten; de fleste abonnenter 
betalte på Aftenpostens lokalkontor 
i Vogts gate hver måned, men vi 
budene skulle samle inn penger for 
ukesabonnentene. Det gjorde inn-
trykk at folk enkelte ganger ikke 
hadde råd til å betale. Men det var god 
orden, og godt samarbeid om de felles 
oppgavene i gården; trappevasken 
gikk på omgang og klesvasken tok vi 
i vaskekjelleren, hvor det var brygger-
hus og klesrulle. Tøyet tørket vi i felles 
tørkeboder ute i gården, eller på kles-
snorene oppe på loftet.

Skrevne og uskrevne regler
I dag er gårdsrommet i Kvartal XVI 
opparbeidet til fritidsbruk, med leke-
plass, grillplasser og sittegrupper. Men 
opprinnelig var store arealer satt av til 
praktisk aktivitet. For husmødrene var 
det et stort løft at gårdsrommet hadde 
godt med tørkeplass. Hver oppgang 
hadde sin faste plass, og tider for 
tørking og teppebanking måtte over-
holdes. Det var også satt av god plass 
til søppelskur. Det var mange skrevne 
og uskrevne regler da Nils var liten: 

Vi brukte ikke gårdsrommet så mye til 
lek; det gjorde vi stort sett i Torshov-
parken og Torshovdalen, med ski og 
skøyter om vinteren, og fotball og 
sykling om sommeren. I parken ble 

det satt opp en iskrembod hver 1. og 
17. mai, og det var stas. 1. og 17. mai 
var det også gratis kino på Soria Moria. 
Gårdsrommet ble i det hele tatt ikke 
brukt på samme måte som i dag, 
hverken av barn eller voksne. Tørkebo-
dene var av tre og tok opp mye plass, 
og det var ikke så mye annen aktivi-
tet. Det var forbudt å trå på plenen, 
som var inngjerdet med lave gjerder. 
Det hendte at vi gjorde det likevel, 
men portner Bjerke var streng og jaget 
oss bort hvis vi ble oppdaget. Selv om 
det var forbudt, så hendte det nok 
likevel at det både ble lekt gjemsel, og 
til og med smugrøkt i søppelskurene.

Etter hvert klarte ikke lenger kommu-
nen å følge opp vedlikeholdsplikten for 

gården, og allerede i 1951 ble Kvartal 
XVI eget borettslag, med innskudd på 
hundre kroner per rom. En gradvis 
utskiftning av beboerne førte til en 
jevnere fordeling mellom arbeidere og 
funksjonærer. Det var riktignok en del 
som flyttet; de ønsket bedre standard 
og eget bad, og nå kunne de flytte til 
nye boligkomplekser – for eksempel 
på Ila og Sinsen. I løpet av 1950- og 
1960-tallet ble barnefamiliene mindre 
og det ble færre mennesker i leilighe-
tene. Gjerdene rundt plenen i gårds-
rommet forsvant, og tørkebodene ble 
oppgradert og mindre plasskrevende. 
Ved og gass ble gradvis skiftet ut med 
elektrisitet, og moderne maskiner 
erstattet de gammeldagse bryggepan-
nene i vaskeriet. 

1. Familiebegivenhet i finstua, i forbindelse med Amund Martin Ringdals 70-årsdag, 1969. Eva og Amund Martin lengst til høyre. 
Foto: Nils Ringdal. 2. Eva og Amund Martin Ringdal fotografert i finstua på hans 70-årsdag, 1969. Foto: Nils Ringdal
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Etter perioden i Petrus menighet ble 
Amund Martin Ringdal utnevnt til 
stiftskapellan i Oslo Bispedømme. Han 
skulle da bestyre ledige embeter i 
bispedømmet. Fra 1960 fikk han stil-
ling som sykehusprest på Kroghstøt-
ten, Oslo legevakt og på en rekke syke-
hjem. Og familien ble boende i 
presteleiligheten. Barna i Torshovbyen 
gikk på Lilleborg skole, men noen – 
som Nils og brødrene Frode og Amund 
– gikk på Rosenhof fordi det ikke var 
plass til alle på Lilleborg. Nils var først 
og fremst en flink og samvittighetsfull 
skolelev, men han spilte også baryton  
i Rosenhof skoles musikkorps og gikk 
på søndagsskolen i menighetshuset  
i Holsts gate 3. Da Torshov kirke ble 
innviet i 1957 var Nils dørvakt og holdt 
døren opp for Kongen, og samme høst 
ble han kirkens første konfirmant, med 
bilde i avisen. Nils ble snart lærer og 
senere leder av søndagsskolen.. Etter 
hvert startet han også ungdomsklubb 
og ungdomsforeningen «Unge 
voksne». Nils husker aktiviteten i 
menigheten som en fin og viktig del av 
oppveksten. 

 – I FOLKETELLINGEN FRA 1954 STÅR 
 DET AT MENS DU OG FRODE FORTSATT 
 GIKK PÅ ROSENHOF, SÅ HADDE ELD- 
 STEBROREN DIN AMUND BEGYNT I 
 FØRSTE KLASSE PÅ OSLO KATEDRAL- 
 SKOLE. VAR DETTE VANLIG FOR EN 
 TORSHOVGUTT? 

Nei, det var ikke vanlig. Alle vi brødre 
begynte på Katta, og det året jeg star-
tet var det også noen jenter fra Rosen-
hof som begynte. I min klasse var vi to 
gutter fra øst for Akerselva, resten kom 
fra vestkanten. Hvis noen fra Torshov 
begynte på gymnaset så var det som 
regel Foss som ble valgt, men like 
vanlig var det nok å begynne på 
 Herslebs framhaldsskole. Vi var av de 
aller første rødrussene i Kvartal XVI og 
det var helt sikkert ingen blåruss. 
Brødrene mine endte begge opp som 
akademikere, Amund ble filolog og 
lektor blant annet på Sinsen voksen-
gymnas, mens Frode studerte realfag 
og ble forsker på Kjeller.  

I 1965 ble Nils valgt inn som nestfor-
mann i Torshov Menighetsråd. Han var 
også politisk aktiv i Oslo KrF og KrFU, 
og var nestformann i sentralstyret. 
I 1967 gikk han inn i bystyret, og satt 
der til han forlot byen på grunn av 
studier i 1969. Han ville nok gjerne ha 
studert teologi, men forventninger 
i familien gjorde at det likevel endte 
med medisinstudier. Mens han var i 
praksis på Rikshospitalet ble han kjent 
med sykepleierelev Anne Berit, og de 
ble ganske snart et par. Etter giftermål 
og turnustjeneste dro de til Molde og 
her ble det en lang karriere for Nils, 
først som underordnet sykehuslege, så 
overlege på lungeavdelingen og til 
slutt sjefslege for hele fylkessyke-
huset, deretter tjue år i privat avtale-
praksis i Molde by. 

Nye generasjoner
Nils har fortsatt mye kontakt med 
Kvartal XVI, ettersom datteren  
Elisabeth og svigersønnen Jan overtok 
presteleiligheten etter Eva Ringdals 
død. Barna deres, Astrid, Ingeborg og 
Sverre er dermed fjerde generasjon 
i leiligheten. Elisabeth vokste opp i 
Molde, men hun har mange barn-
domsminner fra gården:  

Farfar døde i 1970, før jeg ble født, 
men jeg husker godt hvordan det var, 
da jeg og broren min besøkte farmor 
på 1970- og 1980-tallet. Selv om går-
den ble eget borettslag allerede i 1951, 
husker jeg den likevel som slitt og 
dårlig vedlikeholdt. Det var få unge 
folk, og stort sett eldre beboere, pen-
sjonister med generelt liten interesse 
for vedlikehold og aktivitet. Men far-
mor var veldig stolt av gården og den 
store leiligheten sin likevel. De vend-
bare husmorvinduene som kom på 
1970-tallet var også et stort løft, syn-
tes farmor. Om sommeren lekte vi ofte 
i Torshovdalen, og farmor var med, 
medbrakt saft og kjeks, solhatt og 
fluktstol. Melkebutikken i Erika Nis-
sens gate var fortsatt i drift da jeg var 
liten, det var spennende å gå dit og 
handle hos fru Rud, melkemadamen 
bak disken. Butikken måtte dessverre 
gi tapt etter hvert; den ble utkonkur-
rert av Sandakersenteret som ble 
etablert i 1976. 

Nils Ringdal og brødrene Frode 
og Amund fotografert på det lave 
gjerdet som rammet inn plenen  
i gårdsrommet, 1947.  
Foto: Amund Martin Ringdal

Astrid, Ingeborg og Sverre 
Rukke i samme del av gårds-
rommet. I dag er gjerdet borte  
og det er  lov å sitte på plenen.  
Foto: Åse Bøyum
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Da Elisabeth overtok presteleiligheten 
i 1999 var den såkalte gentrifiserin-
gen av Torshovbyen i full gang; folk 
med økonomisk kapital hadde fattet 
interesse for Torshov, og bydelen var 
i endring fra arbeider- til middelklas-
sestrøk. Kvartal XVI hadde gjennom-
gått fasadeoppussing og oppgrade-

ring av gårdsrommet, og yngre 
beboere hadde tatt uteområdene i 
bruk på nye måter. Det var riktignok 
interessemotsetninger mellom de 
eldre og yngre beboerne; det gikk 
noen diskusjoner om hvor mange 
tørkeboder det egentlig var behov for 
i gårdsrommet. Den dag i dag henger 

ikke klesvasken ute til tørk på sønda-
ger i Kvartal XVI.
 I dag er ikke gården lenger grå, 
men gulmalt. 1970-tallets husmorvin-
duer er byttet ut med kopier av origi-
nalene fra 1923. Gårdsrommet vedlike-
holdes og brukes aktivt av barn og 
voksne. I dag er det lov både å gå og 

løpe på plenen og det er kanskje til og 
med lov å klatre litt i trærne. På lune 
vår- og sommerkvelder er sitte-
gruppene fulle av folk, og den årlige 
sommerfesten i august setter delta-
gerrekord år for år. Det er rart og litt 
spesielt at morfar har vokst opp i den 
samme leiligheten som dem, synes ti 
år gamle Astrid og Ingeborg.  De ten-
ker på det ganske ofte, og noen ganger 
snakker de med morfar om hvordan 
det var da han var liten: 

Han sier at det var veldig strengt, og at 
det var gjerder rundt plenen og forbudt 
å gå på gresset. Det var sikkert ikke 
lov å sitte i vinduskarmen heller, og 
det var kanskje mer lekser enn vi har? 
Vi har hørt at det var hester som kom 
og leverte varer til butikkene, men det 
mest spennende er at morfar bestemte 
seg for å bli født med et smell – akku-
rat samtidig med den store eksplosjo-
nen på Filipstad, 19. desember 1943. 
Morfar ble født i bomberommet på 
kvinneklinikken i Josefines gate, og 
han har sagt at det smalt så kraftig at 
vinduene sprakk langt opp i byen! Det 
er fint at familien vår har bodd her så 
lenge – vi har mange ting fra gamle 
dager her, både stettefatet til oldemor, 
lysestakene, sofaen, pianoet og egent-
lig hele leiligheten! •
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