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Vivian Lunde - Holmlias barnehagepionér
Vivian Lunde flyttet inn da de første boligblokkene på Holmlia var nye, 8.juni 1956. Hun og 
ektemannen Johannes hadde flyttet fra Majorstua og syntes det blant annet var langt til 
butikk i begynnelsen. Vivian trivdes så godt etter hvert og har bodd her nå i over 66 år. 
Hun husker godt «gamle Holmlia» med Holm gård og da de plukket rips og stikkelsbær på 
Lia.

Den første barnehagen åpner
Det var mange barnefamilier som flyttet inn i blokkene og Vivian så behovet for et sted 
barna kunne være mens foreldrene var på jobb. Hun gikk hjemme og hadde tid og lyst til å
hjelpe til. Hun kontaktet styret for å starte Holmlias aller første barnehage. Forespørselen 
ble tatt i mot med glede og barnehagen åpnet i 1961. Hun fikk låne rommet i B-blokken og 
fikk inn både krakker og bord. Johannes var med og hjalp til. 





Sanger, eventyrbøker og puslespill
Det kunne være opp til 22 barn som var i barnehagen mellom klokken 10-14. Den var 
åpen mandag, tirsdag, onsdag og fredag og det kostet 1 krone dagen. De lekte ute når det
var fint vær. Barna satt gjerne på sandkassekanten og spiste. Vivian husker dette som en 
svært hyggelig tid: «Det var mange sanger, barna satt på dumphusken og sang. Litt 
vanskelig da barna skulle på WC. Det sto en stor furu ved B-blokka hvor barna kunne 
tisse. Når det var ruskevær satt vi inne og jeg leste høyt fra eventyrbøker. Vi hadde også 
puslespill.

Fine turer på Holmlia 
Vi gikk mye på tur, gjerne mot Lusetjerndalen. Vi hadde med matpakke og plukket 
blomster. Vi hadde barnevogn og hadde tau på hver side av vognen som barna holdt i. 
Barna likte godt å være i skogen for det var idyllisk på Holmlia. På høsten plukket barna 
fagerike blader og plukket kongler som de kunne ta med seg hjem. Det var noen barn som
var høyt og lavt og jeg var redd for at det skulle skje noe, men det gikk som regel bra.

Forfra: nr 1.Grete Nanna Finstad. nr. 2. Nina Linnes Larsen, nr 3. Unni Bilden, nr. 6. 
Ingunn Rogstad. nr.7 Vigdis Finstad. nr.9 Nina Nyaas(?)

Bakfra: nr. 1. Tarald Øverlie, nr. 3. Ove Nyaas(?),  nr.5. Bjørn Kristiansen. nr.6 Ingunn 
Finstad. nr 7. Steinar Bruland.  Morten Fekjær står til høyre.



Gaver til alle
Til jul lagde jeg julepakke til alle barna som inneholdt rosineske, eple, sjokolade og annet. 
Vi hadde også et fint juletre! Nils Eyde jr. som bodde i blokkene var julenisse.» forteller 
Vivian.

Sikkerheten til barna kom først
I 1963 ble Vivian gravid med Marit og måtte være forsiktigere. Hun spurte styret om det 
kunne settes opp et lite gjerde rundt sandkassen for hun var engstelig for tungtransporten 
på veien nedenfor mot Betonmast. Barna var raske og Vivian tenkte det kunne være 
forebyggende. Gjerdet fikk hun ikke så dette ble slutten på barnehagen. Det ble et for stort
ansvar for henne og sikkerheten til barna måtte komme først.

Til slutt mimrer Vivian: «Det var en fin tid. Det er litt rart å tenke på at nå er barna voksne 
og mange av dem er blitt besteforeldre.»
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