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Julemøte den 5. desember

Vestre Aker Historielag ønsker velkommen til  
julemøte i

peisestuen i Ris menighetshus, 
onsdag 5. desember kl. 19.00

Tor Bomann-Larsen vil snakke om sin nye bok
 

Kongen

Åttende og siste bind om kong Haakon VII,
som tar for seg tiden 1945-1957.

Vi serverer kaffe og hjembakt kringle!
Vel møtt!

Clemens Saers
leder VAH
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Dronning Sonjas barndomshjem

TeksT: Øyvind A. GAuksTAd

FoTo: CAmillA dAmGård / 
mAihAuGen

I området fra Vinderen sentrum, 
langs Holmenveien til lille Vin-
deren ved Torgny Segerstedts 
vei, har det skjedd en god del 
forandringer de senere årene.  
Boligområdet med de store trevil-
laene er forsvunnet, og de gamle 
eplehagene er blitt fortettet med 
et stort antall tre-fire etasjers lei-
lighetsblokker. 

I dette området – i Tuengen allé 
1B – lå dronning Sonjas barndoms–
hjem. Huset var et fint eksempel på 
1930-talls arkitektur. Det hadde et 
tydelig funkispreg med helvalmet tak 
og liggende vestlandspanel. Vindu-
ene var trukket ut mot hjørnene, og 
terrasser og altaner var bygget med 
stålrekkverk som understreket den 
horisontale linjeføringen i fasadene.

Populær byggestil
Tuengen allé 1B ble tegnet av 
arkitekt Ernst Motzfeldt i 1934. 
Tegningene fra byggemeldingen 

Tuengen allé 1B, gjenreist på Maihaugen i august 2018.



3

har Aker bygningskontrolls stempel 
fra september 1934, og har tittelen: 
«Enebolig for disponent Haraldsen, 
Vinderen». Haraldsen var innehaver 
og disponent i damekonfeksjonsfor-
retningen Karl A. Haraldsen A/S i 
Storgata i Oslo sentrum. Han var gift 
med Dagny (født Ulrichsen), som 
kom fra Marensro i Skien. 
På  1930-tallet  tegnet  og bygget 
byggmestre over hele landet funk-
ishus. Arkitekt Ernst Motzfeldt var 
ikke noe unntak, for han tegnet 
mange eneboliger og leiegårder i 
Oslo på denne tiden. Bygningene 
som han tegnet, hadde en klar, enkel 
og funksjonalistisk formgivning. 
Tuengen allé 1B var svært repre-
sentativ for denne byggestilen. Huset 

stod ferdig i 1935. Dronningen bodde 
her det meste av livet som barn og 
ung, til hun giftet seg med kronprins 
Harald i 1968. 

Huset blir museum
Byantikvaren i Oslo uttalte for noen 
år siden at huset var verneverdig, 
men påla ikke bevaring av huset. 
Dronningens nevø, Dag Swanstrøm, 
bodde de siste årene i huset og ønsket 
å bygge leiligheter på tomten. Byg-
gingen av de nye leilighetene kom 
likevel ikke i gang som avtalt i 2013. 
Kjøperne av leilighetene trakk seg, 
og prosjektet ble derfor ikke realisert.  
I 2014 kjøpte selskapet Vinderen 
Utvikling A/S tomten. Tuengen allé 

Stuen med flygelet- spisestuen i bakgrunnen
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1B skulle rives eller eventuelt flyttes 
fordi tomten skulle omdisponeres. 
For å bevare huset og dets histor-
iske verdi ble det imidlertid gjort 
avtale om at huset skulle flyttes til 
Maihaugen i Lillehammer. Bolig-
feltet på Maihaugen, som er en del 
av Friluftsmuseet der oppe, inklu-
derer eneboliger fra de ulike tiårene 
på 1900-tallet. Hensikten er å vise 
utviklingen i norsk boligstandard 
og familieliv i et århundre med store 
forandringer. Vinderen Utvikling 
A/S tilbød Maihaugen huset mot at 
det ble hentet.

Dyrt å flytte hus
Administrerende direktør i Stif-

telsen Lillehammer museum, Jostein 
Skurdal, har gitt flere detaljer rundt 
overdragelsen av dronningens barn-
domshjem. Stiftelsen Lillehammer 
museum inngikk en avtale med 
Vinderen Utvikling A/S  (Org. Nr. 
913 280 180 ) om Tuengen allé 1B: 
«Vinderen Utvikling overdrar til Stif-
telsen Lillehammer museum villaen 
som er oppført i Tuengen allé med 
gnr. 40, bnr. 78 i Oslo kommune. 
Overdragelsen omfatter kun villaen. 
Tomten, garasje, grunnmur og kjeller 
følger ikke med. Stiftelsen Lilleham-
mer museum overtar villaen for kr. 
0,- mot å flytte den fra tomten.»
- Slik sett er villaen en gave til oss, 
sier Rannveig Røstad, kommuni-
kasjonsrådgiver i Stiftelsen Lille-

Stuen med den dekorerte peisen
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hammer museum. Hun legger til at 
alternativet for Vinderen Utvikling 
A/S var jo å rive villaen, men det 
ville trolig ha kostet én til halvannen 
millioner kroner.
Transporten av huset beløp seg til 
fire millioner kroner og istandsetting 
på boligfeltet på Maihaugen kom på 
11 millioner kroner. Transporten ble 
utført høsten 2016 av Nordic Crane, 
og var en ganske komplisert og krev–
ende affære. Før avreise og frakt fra 
Vinderen ble huset omhyggelig og 
nøye delt i syv deler. Kulturdeparte-
mentet bidro med fem millioner kro-
ner, og prosjektet fikk også betydelig 
støtte fra Oppland Fylkeskommune 

og Sparebankstiftelsen DNB. 
Gode råd fra dronningen 
For Vestre Aker Historielag er det en 
glede å kunne presentere dronning 
Sonjas barndomshjem i medlems-
bladet. Funkisvillaen lå jo en gang 
sentralt på Vinderen. Nå er det ikke 
lenger bare et privat hjem, men er 
åpent for det offentlige Norge. Dron-
ningen har hele tiden vært sentral i 
prosjektet. Både hun og hennes fami-
lie har bidratt generøst med originale 
gjenstander og gode råd.
Villaen ble høytidelig åpnet 27. 
august 2018. Kong Harald og dron-
ning Sonja var til stede sammen 
med medlemmer fra den kongelige 

Dronning Sonja i hjørneværelset
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familie. To dager senere ble huset 
åpnet for publikum, på kongeparets 
gullbryllupsdag 29. august. I 2018 
var første etasje i huset tilbakeført 
til den tilstand og den standard det 
hadde på 1960-tallet. Det var i det 
tiåret kronprins Harald og Sonja 
Haraldsen møttes jevnlig i huset på 
Vinderen. 

Hjørneværelset i 
annen etasje
Ved åpningen i 2018 holdt dronning 
Sonja en tale. I talen understreket 
hun at møtet med barndomshjemmet 
på mange måter ble en reise tilbake i 
fortiden. Bilder og minner strømmet 
på. Hun mintes sine foreldre, søsken 
og alle vennene som gikk ut og inn 
av huset.  Og selvfølgelig var huset 
det sted der hun og kronprins Harald 
kunne møtes. Hun var glad for at 
huset kunne representere en bestemt 
stilepoke i norsk arkitekturhistorie. 

Hun reflekterte åpent om hva et hjem 
egentlig er og sa i den forbindelse 
følgende:

«…. For et hjem er mer enn et hus.
Et hjem skapes av mennesker, av 
opplevelser.
Et hjem skal være et fristed – som 
hjørneværelset mitt i annen etasje 
alltid var.»

Først i september 2019 er sove–
rommene i annen etasje ferdig res-
taurert, med  blant annet dronningens 
barne- og ungdomssoverom – med 
ovennevnte hjørneværelse. Denne 
delen av huset ble åpnet i år i en 
privat seanse med dronningen og 
hennes familie og venner til stede. 
Huset er nå fullstendig renovert. Det 
ligger fritt og godt synlig plassert i 
boligfeltet på Maihaugen og er abso-
lutt verdt et besøk. Huset er for øvrig 
åpent om sommeren med omviser fra 
15. juni til 15. august.

Dronning Sonja i trappen opp til 2. etasje
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Barndommens forventninger før jul

TeksT: Lajla Heyerdahl

Barndommens forventning og 
glede over at det snart er jul har 
dessverre forsvunnet. Men min-
nene strømmer på når jeg ten-
ker tilbake på spenningen og den 
yrende gleden som ble skapt i tiden 
før jul. 

Det var jo da som nå alltid ønske om 
hvit jul, og det tror jeg at det alltid var 
da jeg var liten. I alle fall husker jeg 
lyden av måkebilen på veien når jeg 
våknet om morgenen og trakk opp 
rullgardinen. Sneen lavet stille ned 
og la seg på trærne. Det ble deilig 
julestemning. Desember var en travel 
måned da som nå. Julepresanger 
skulle lages og kjøpes. Jeg var glad 
i håndarbeid, og jeg husker godt at vi 

Jenter på Etterstad lager julegaver. Her kurvfletting i 1957.
Foto: Rigmor Dahl Delphin, Oslo museum.



8

flettet små kurver og gryteunderlag 
i peddek. Det var fine presanger til 
mor og mormor. Ellers broderte jeg 
små duker med nissemotiv og kors–
sting på brikker fra Clara Wæver. 
Far ønsket seg alltid selbuvotter eller 
sportsstrømper med mønster. Ett år 
lagde jeg en pute med bilnummeret 
brodert på den ene siden. Puten lå 
i bakruten til pynt med nummeret 
godt synlig. Det var like morsomt å 
gi presanger som å få når en hadde 
laget dem selv. Alle i familien var 
hemmelighetsfull, og det ble alltid 
hektisk på slutten for å bli ferdig i 
tide.

Vi ønsket oss ski eller skøyter eller 
noe nyttig som vi trengte. Vi fikk 
aldri noe på forskudd. Alle presanger 
lå under juletreet, og det hendte at vi 
visste hva noen av pakkene inneholdt 
fordi vi hadde vært med i butikken 
for å få riktig størrelse. Det kunne 
være nye støvletter eller lakksko fra 
Grændsen 12. Det var favorittbutik-
ken for de hadde en sort og en hvit 
gyngehest man kunne ride på. På 
skolen var det tentamenstid og mye 
skulle leses og pugges. Mor terpet 
historie og engelsk med meg, og 
mye av stoffet virket helt nytt fordi 
jeg ikke hadde fulgt med i timen 
eller sluntret unna leksene. Mor ble 
oppgitt over hvor lite jeg kunne og 
var ergerlig. Men heldigvis gikk det 
alltid bra. 

Juleutstillinger i byen
Stemningen i huset ble alltid hyggelig 
når kakene skulle bakes. Det var 
mange sorter og deigene til jule-
kakene var veldig gode. Mor lagde 
deigen dagen i forveien for at den 
skulle sette seg, og store boller sto i 
vindfanget ved inngangsdøren. Det 
var fint, fordi da kunne jeg lage små 
kuler av deigen og mumse når ingen 
så det. Førjulstidens høydepunkt var 
å gå i byen og se på julegatene og 
juleutstillingene i de store varema-
gasinene. Vi kjørte bil til byen etter 
at det var blitt mørkt og parkerte 
utenfor Steen & Strøm. Juleutstil–
lingen der var den fineste med elek–
triske tog, nisser som beveget seg 
og mekaniske overraskelser. Barna 
strømmet til og sto med nesen inntil 
glassruten. Med litt tålmodighet fikk 
vi snart komme helt frem til vinduet. 
Glassmagasinet på Stortorvet hadde 
også flotte utstillinger som rørte på 
seg. I Cappelen-gården i Kirkegaten 
lå det en bokhandel der det hver jul 
ble laget juleutstilling med levende 
aper som hoppet rundt mellom tre–
stammer og kunstige grener.  Apene 
slang seg forskrekket fra gren til gren 
og spiste bananer og nøtter. Ute var 
det mørkt og spente barneansikter 
klemte ansiktet mot ruten. Mens 
inne var det sterk belysning slik at 
vi skulle se apene. Stakkars små, de 
fikk vel aldri ro. 

På Steen & Strøm var det alltid stas 
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med rulletrappen som skramlet i 
vei. Den gang var det åpent i midten 
mellom alle etasjene. Nederst sto det 
store, ekte juletreet som rakk helt 
opp til øverste etasje. I første etasje 
var det ofte demonstrering av alt fra 
råkostjern til krøllspenner. Folk stim-
let rundt og lot seg lure til kjøp av 
smarte julepresanger. Ville man ikke 
kjøre rulletrapp, kunne man ta heisen 
til de forskjellige etasjene. Heisen 
var alltid styrt av en fører som kjørte 
opp og ned hele dagen mens han an-
nonserte hva som fantes i hver etasje. 
Døren ble lukket med et jerngitter og 
heisføreren sto der i sin uniform og 

trykket på knappene. Steen & Strøm 
var en drøm der man kunne få alt. 
Det var en egen hatteavdeling hvor 
vi gikk og prøvde hatter da vi ble litt 
eldre. Vi lo og spøkte da vi tok på oss 
de fine hattene. Ja, den gang gikk jo 
alle fine damer med hatt, så det var 
nok å velge i. Hos Steen & Strøm 
var det trygt å plassere barnevogn in-
nenfor inngangen i Nedre Slottsgate. 
I et glassbur satt en mann som passet 
barna, og hvis et barn gråt, ble det 
annonsert over høyttaler at barnet i 
den blå vognen var meget urolig og 
dets mor måtte komme straks. Ja, det 
var andre tider.

Julehandel i Oslo i 1962. Gaten utenfor Steen & Strøm er julepyntet. Biler står 
parkert i Nedre Slottsgate. Foto: Paul A. Røstad - Dextra foto.
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Julekalendere uten 
ting
Vi hadde julekalender med luker 
som skulle åpnes, da som nå. Men 
det var enkle saker uten godteri eller 
presanger. Når vi åpnet luken var det 
et enkelt bilde av et eller annet som 
egentlig ikke hadde noe med julen å 
gjøre. Men den 24. var jo det mest 
spennende med dobbelt luke. Jeg 
husker godt at jeg var så nysgjerrig 
og tittet litt for å se hva det var bak 
luken. I sprekken så jeg Jesusbarnet 
i krybben og angret at jeg allerede 
hadde tittet, og spenningen forsvant 
etter at han var oppdaget. Noen 
julekalendere var overstrødd med 
glitter, og det var ekstra stas. Det var 
fint å være med å kjøpe juletre. Det 
luktet så godt av trærne den gangen. 
De sto oppstilt på rekke og rad på 
en trefot og var norske og duftet av 
nyhugget gran.

Vi hadde skuespill på skolen. Santa 
Lucia på den 13. desember var en 
svensk skikk som vi ikke hadde 
noe forhold til. Skuespillet i klassen 
var alltid med Josef og Maria og 
Jesus-barnet og hyrdene på marken. 
Vi tegnet kulisser med fargekritt 
på tavlen og laget stallstemning i 
klasserommet. De hellige tre konger 
og hyrdene på marken med høye 
vandrestaver og røkelse og myrra 
som ingen visste hva var. Engler i 
hvite laken og glitterremser i håret. 

Vi var så spente og gledet oss over å 
vinke til mor og far i salen. 
Siste skoledag hadde vi kosetime 
med julekaker og saft. Vi avsluttet 
med å gå klassevis til Ris kirke 
der klokkene kimte og ønsket oss 
velkommen. Gudstjenesten husker 
jeg ikke så mye av, men stemningen 
og gleden over hva vi hadde i vente 
var stor. Vi byttet litt presanger med 
venninnene og ønsket hverandre 
god jul. 

Julaften med Maja
Lille julaften pakket vi inn de siste 
presangene. Far var alltid sent ute 
med sine presanger, og når han skulle 
pakke inn, var det hverken papir el-
ler merkelapper igjen til ham. Dette 
skjedde hvert eneste år. Det var 
vanskelig å sovne lille julaften for 
vi gledet oss sånn. Vi våknet tidlig 
neste morgen og begynte å vente. 
Ingen «Nøtter til Askepott» og ingen 
tegnefilmer. Vi hadde bare radio 
med voksensnakk og programmet 
«Mens vi venter» med Helge Sverre 
Nesheim, som skulle hjelpe barn med 
å få tiden til å gå fort. 
Og så kom julekvelden og alle 
kirkeklokker ringte julen inn. Roen 
senket seg over folket og det som 
ikke var blitt ferdig var det ingen 
ting å gjøre med. Vi var alltid hos 
mormor og bestefar på julaften. Der 
fikk ingen se juletreet i spisestuen før 
vi gikk til bords. Det var stearinlys på 
treet og gamle vattnisser, julekurver 
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og glitter til pynt. En ting som er helt 
utenkelig i dag er at Maja som var 
mormor og bestefars hushjelp, jobbet 
på julaften og serverte oss middag. 
Vi hjalp henne med oppvasken for å 
bli fort ferdig, og så var hun sammen 
med oss og gikk rundt juletreet. Maja 
var verdens snilleste og en viktig del 
av familien. Men hun hadde ikke 

noe hjem å dra til, så hun var hos 
oss. Hun hadde to ugifte søstre som 
fikk julemiddag og ventet på rommet 
hennes til hun trakk seg tilbake etter 
at julenissen var gått. Det var alltid 
far som var julenisse. Han hadde 
skummel maske med stirrende øyne 
som han tittet ut av. Vinterfrakken 
var vrengt og stemmen var tilgjort. 

Ukjent jente ved juletreet i 1955. Foto: Henriksen & Steen a.s. - Oslo museum.
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Selv om jeg visste at det var far, var 
det skummelt. Han hadde store vot-
ter på, men jeg kjente ham igjen på 
klokken.

Romjulen var trygg og god, og jeg 
kunne leke og ta i bruk alle presan-
gene mine. Jeg besøkte venninner for 
å se på deres presanger, og så gikk 
vi på skitur med mor og far.  Det 
var store julefrokoster der jeg møtte 
fettere og kusiner. Det var kanskje 
første gang jeg hadde på meg de 

nye lakkskoene, vantene eller den 
nye kåpen jeg hadde fått til jul. De 
voksne ble glade og lystige og spiste 
sild og skålte med hverandre. Og så 
kom nyttårsaften da jeg fikk være 
oppe så lenge jeg ville. Vi var alltid 
sammen med mine foreldres venner 
med barn. Vi fikk stjerneskudd og 
lekte tegneleken med de voksne. Jeg 
kan ikke huske at vi hadde raketter. 
Og så var julen over og et nytt år 
hadde begynt. Bare synd at det var 
et helt år til neste gang.

Vårtur  tidlig i juni 2020, til 
Soli Brug og til Gamlebyen i Fredrikstad 

I neste nummer kommer dato for en innholdsrik 
tur til Soli Brug og galleri nord for Sarpsborg. 

Videre vil vi besøke Gamlebyen. Vi regner med 
at det blir i første del av juni måned. Det blir 

foredrag, omvisning, kaffe og rundstykker. Soli 
Brug har en lang tradisjon som sagbruk. 

Vi får også adgang til en ny kunstutstilling.

Velkommen!
Clemens Saers

leder
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Arvid Kristian Storsveen (1915 - 1943)

TeksT: hAnne GroTh

FoTo: PrivAT oG norsk hjemme-
FronTmuseum

Arvid Storsveen ble født 9. juli 
1915, og vokste opp i John Colletts 
Allé 16 i Ullevål Hageby, hans 
hjem til han måtte forlate landet 
i 1942. Han var eldste sønn av 
overingeniør Martinus Storsveen 
(1887-1972) og Mimi Louise Enge-
bretsen (1884 -1954). I likhet med 
Arvid kom også hans tre brødre 
til å spille en aktiv rolle i etter-
retningsarbeidet under annen 
verdenskrig.

De to yngre brødrene, Erik og Gun-
nar, sto sentralt i arbeidet i Trond-
heimsområdet og senere ved Mi2- 
kontoret i Stockholm. Den yngste, 
Victor, var kurér for Arvid til han 
forlot landet i 1942, og rømte senere 
til Canada hvor han ble utdannet 
flyver ved Little Norway.

Arvid Storsveen tok realartium på 
Ris skole i 1934 og gjennomgikk 
Ingeniørvåpenets befalsskole i 
1934-35. Deretter studerte han i fire 
år ved NTH. Som ferdig utdannet 
bygningsingeniør i 1939 fikk han 
jobb i Norges Vassdrags- og Elek-

trisitetsvesen, noe som viste seg å 
være meget beleilig; han kunne reise 
forholdsvis fritt rundt i landet.

Deltok i kamp–
handlingene
Ved mobiliseringen i aprildagene 
1940 ble Arvid Storsveen satt opp 
som troppssjef ved 2. Kompani av 
Søndenfjeldske ingeniørregiment, 
og deltok i kamphandlinger fra 
Vestre Bærum over Hadeland til 
Vestre Gausdal. Etter kapitulasjonen 
fortsatte han nordover sammen med 
sin nesttroppssjef Ivan Rosenqvist 
og ti mann til Heidal hvor de trakk i 
sivil. Planen var å komme til Narvik-
fronten.  De fikk skyss til Trondheim 
og kom derfra via Storlien inn i Sver-
ige. Der skilte de lag. Rosenqvist 
tok med seg avdelingen til Narvik, 
mens Arvid dro til Stockholm for 

å kontakte den norske 
militærattachéen og drøfte 
planer for å etablere en et-
terretningsvirksomhet i de 
tysk-okkuperte områdene. 

XU bygges opp
Utover sommeren og 
høsten 1940 ble det byg-
get opp et nettverk som 
foruten Østlandet dekket 
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områdene i og rundt Stavanger, Ber-
gen og Ålesund. Gjennom Rosen-
qvist og Arvid Storsveen ble det 
rekruttert en rekke realfagstudenter 

fra Blindern. Disse kom til å spille 
en sentral rolle i det videre arbeidet. 
Organisasjonen var i denne fasen en 
del av hjemmefronten og fikk også 

Sivilingeniør og løytnant Arvid Storsveen 1943. 
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Bildet er tatt kvelden før Arvid Storsveen ble drept. Da hadde han en 
hyggelig middag hos Marit og Otto Øgrim. Foto: Otto Øgrim.
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tilskudd fra andre grupperinger. Fra 
Milorg kom blant annet major John 
Hagle. Andre sentrale personer var 
kaptein Eyvind Hjelle og direktør 
Lauritz Sand, den siste med erfaring 
fra etterretning i utlandet.

Landsdekkende
Fra 1941, da Sand ble arrestert og 
Hjelle og Hagle måtte flykte, overtok 
Arvid Storsveen ledelsen. Han var 
drivkraften i utviklingen av organi–
sasjonen som i ettertid er blitt kjent 
som XU. Betegnelsen var egentlig en 
identifikasjonskode og bare kjent av 
et fåtall av de rundt 5000 personene 
som i løpet av krigsårene ble knyttet 
til organisasjonen. I løpet av 1941 ble 
XUs nett bygget ut så det dekket hele 
landet, fra Kirkenes til Lindesnes.

Organisasjonen hadde som oppgave 
å spionere på tyskerne og gi militære 
opplysninger til den norske ledelsen 
utenfor landet. Den var underlagt 
Forsvarets overkommando (FO II) 
i London, og hadde eget kontor i 
Stockholm under ledelse av Mi2-
sjef, major Ørnulf Dahl. 

Ved krigens slutt hadde XU i løpet 
av de fem krigsårene levert militær 
etterretning i så stort omfang og av 
så høy kvalitet at den ble betegnet av 
de allierte som Europas beste.

Arrestasjoner og flukt
I mai 1942 ble Rosenqvist arrestert. 

Arvid Storsveen måtte gå i dekning 
og flykte til Stockholm med flere an-
dre XU-medlemmer. Det ble besluttet 
av sikkerhetsgrunner at Arvid skulle 
lede XU fra Stockholm (hvilket han 
gjorde under sin falske identitet Arne 
Simonsen). I november samme år 
reiste han til London. Via Sverige 
returnerte han så til Oslo påsken 
1943 for å drøfte med sine medar-
beidere ansvarsfordelingen mellom 
Stockholm og Oslo. Han ville at all 
kommunikasjon skulle kommunis-
eres direkte fra Stockholm til London.

Han bodde i dekning hos Otto og 
Marit Øgrim, som tilhørte den indre 
kjerne av XU-ledelsen. Mandag 2. 
påskedag holdt de en hyggelig fest 
sammen med to andre fra ledelsen. 
Arvid, som ellers var en alvorlig og 
saklig mann, var i strålende humør. 
Han hadde hatt flere vellykkede møter 
og hadde bare ett igjen før han endelig 
skulle ta ferie i påskefjellet sammen 
med sin forlovede. Henne hadde han 
ikke sett på nesten et år. 

Fatalt møte
Dagen etter, den 27. april 1943, var 
det avtalt en konferanse med to frem-
stående XU-agenter i en dekkleilighet 
i Vidars gate 7, nedenfor Adamstuen. 
Hva XU ikke visste, var at eieren 
(mot XUs rutiner) også hadde stilt 
leiligheten til disposisjon for en an-
nen illegal organisasjon – Osvald-
gruppen. Deler av denne gruppen var 
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nå tatt etter større sabotasjeaksjoner, 
og tyske Gestapo hadde leiligheten 
under bevoktning.  

I det Arvid stikker nøkkelen i låsen, 
hører han lyder innenfra. Døren 
blir revet opp og en stemme roper: 
Hände hoch!  Arvid legger på sprang, 
men blir truffet av to skudd før han 
rekker å komme seg i sikkerhet. 
Han blir båret inn i leiligheten hvor 
gestapistene febrilsk prøver å presse 
opplysninger ut av ham, men Arvid 

mister etter hvert bevisstheten og dør 
av skadene han er blitt påført. 

Man konstaterte at avdøde hadde 
falske legitimasjonspapirer på seg, 
og Gestapo visste ikke hvem de 
hadde tatt. De ventet på at folk fra 
Osvald-gruppen skulle dukke opp 
og gikk ut fra at det var en av dem. 
Ved hjelp av etterlysning i det «nor-
ske» bladet Polititidende lyktes det 
etter noen måneder å oppdage hans 
rette identitet. Men SiPo (Sicher-

Her vises etterlysningen fra Polititidende, 11. juni 1943.
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heitspolizei) lyktes aldri i å avklare 
i hvilken illegal sammenheng Arvid 
Storsveen inngikk og hvilken sentral 

person de faktisk hadde drept.

Arvid Storsveen ble kremert, og 

Endelig bekreftelse på Arvid Storsveens identitet.
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urnen ble sommeren 1945 satt ned 
på feltet for krigens falne på Vestre 
gravlund. Ved kongelig resolusjon 
av 13. august 1943 ble han tildelt 
krigskorset med sverd post mortem 
”for fremragende hemmelig militær 
virksomhet under krigen”.  Han 
ble også tildelt krigsmedaljen post 
mortem.

Arvids Storsveens 
ettermæle
XU var Norges største etterretnings–
organisasjon under krigen. Etter 

krigen fikk den norske etterretnings–
tjenesten anerkjennelse av den alli-
erte overkommando som den beste 
i det tysk-okkuperte Europa. Det er 
trolig dekning for å si at ved siden 
av handelsflåtens, er etterretnings–
tjenestens innsats Norges viktigste 
bidrag til de alliertes seier i annen 
verdenskrig. Denne anerkjennelsen 
deler Arvid Storsveen med anslags-
vis 1500 ”agenter” og et flerdoblet 
antall hjelpere og faste informanter, 
som alle løp samme risiko.

På Blindern har han fått sin egen 
minnestøtte, på Arvid Storsveens 
plass. Under avdukingen den 8. mai 
1991, sier historikeren Ragnar Ul-
stein i sin tale: Arvid Storsveen var 
en av krigstidens store navn. Han var 
en ener, hans evne til å organisere og 
trekke andre med seg var uomtvis-
telig. Det er derfor en glede at han 
nå, som den aller første XU-mann, 
får sitt minnesmerke.

Hans navn er hedret også på andre 
steder hvor han satte spor. Det står 
på en minnestøtte på Trandum mili–
tærleir, en minnesten på NTNU i 
Trondheim og i Ullevål Hageby, en 
bauta på Ris skole og en blå plakett 
på huset i Vidars gate 7, hvor Arvid 
ble drept.

Fredrik Juel Haslund skrev i sin 
omtale av Arvid Storsveen: Man 
må kunne si om Arvid Storsveen at 
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han gav et vesentlig bidrag gjennom 
fremsyn, organisasjonsevne, fantasi, 
nøktern vurderingsevne og personlig 
mot. Hver dag i hans liv fra 9. april 
1940 til 27. april 1943 var en kom-
promissløs kamp for Norges frihet.

Og i sin tale ved Arvids minnestøtte 
den 17. mai 1997, sa han: Arvid 
Storsveen er norsk motstandsbe–
vegelses store ukjente.

Arvids nærmeste medarbeider i det 
illegale arbeidet var broren Erik. 
Sammen er de blitt hedret ved at de 
har fått et fjell oppkalt etter seg på 
Sydpolen. Et område på Dronning 
Maud Land kalles Heimefrontfjella 
Nord. Der ligger Storsveenfjellet i 

fjellkjeden XU-fjellene.

Kilder:
Einar Sæter og Svein Sæter: XU i 
hemmeleg teneste 1940-45
Ragnar Ulstein: Etterretnings– 
tjenesten i Norge 1940-45
Fredrik Juel Haslund: ”Om Arvid 
Storsveen” og ”Hagebyen – sentrum 
i motstandskampen”
Susanne Storsveen (grandniese), 
Klasse 10 A, Rudolf Steinerskolen 
i Oslo 2001:
”Særoppgave om Arvid Storsveen” 

Stor takk til Tove Storsveen for uvur-
derlig hjelp og bidrag. Hun er datter 
av Arvid Storsveens yngre bror, Erik.

Krigsmedaljen tildelt post mortem.
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Kort om XU - sakset fra Wikipedia

XU er betegnelsen på den største 
norske etterretningstjenesten som ble 
bygd ut over hele Norge under andre 
verdenskrig. Den var direkte knyttet 
til Forsvarets Overkommando i Lon-
don og hadde også direkte kontakt 
med den norske utefronten i Sverige.

Det første initiativet  ble tatt allerede 
våren 1940 av Arvid Storsveen, og 
i løpet av sommeren 1940 startet 
rekrutteringen, først blant studentene 
ved Universitetet i Oslo.

XU bestod i årene 1941-1945 ute-
lukkende av sivilister innenfor blant 
annet NSB, veivesenet og politiet. 
XU gjorde en stor innsats i arbeidet 
med å kartlegge tyskernes virksom-
het i Norge. Rapportene ble sendt til 
Stockholm med kurér. Blant lederne 
var Øistein Strømnæs og Anne-
Sofie Østvedt (senere Strømnæs), 
Arvid Storsveen (som ble skutt av 
Gestapo), Brynjulf Ottar og Otto 
Øgrim.

Til tross for at XU var den største 
og viktigste allierte etterretningsor-
ganisasjonen i det okkuperte Norge 
under andre verdenskrig, har  man i 
ettertid visst lite om XUs virksomhet. 
Grunnen er at det meste om organ-
isasjonen ble holdt hemmelig til 

1988. Medlemmene var som enhet 
underlagt et strengt taushetsløfte 
om at deres virksomhet aldri skulle 
bli kjent. 
Dette førte blant annet til at flere XU-
medlemmer ble anklaget og dømt for 
landssvik etter krigen. I 1988 reiste 
Tore Austad (H) krav om oppreising 
og renvasking av XUs medlemmer. 
Forsvarsminister Johan Jørgen Holst 
ga dem full honnør og opphevet på 
dagen deres taushetsplikt.

Etter Storsveens død fortsatte Strøm-
næs å lede XU fra Oslo inntil de 
tyske styrkene kapitulerte i mai 1945. 
I tillegg til å forsyne de allierte med 
svært detaljert informasjon om de ty-
ske styrkene i Norge, hadde XU også 
agenter i Tyskland, en av de viktigste 
var den unge studenten Sverre Bergh.
På slutten av krigen hadde XU rundt 
1500 agenter over hele Norge og 
hadde utviklet et sofistikert kurérsys-
tem til Storbritannia via Sverige. Det 
kunne bli sendt rundt 500 A4-sider 
hver dag. Mengden med etterretning 
gjorde at de allierte styrkene hadde 
god oversikt over tyske styrker i 
Norge. Denne informasjonen var helt 
nødvendig  ved bombetokt og ville 
vært uvurderlig ved en mulig alliert 
invasjon i Norge.



22

Arkeologiske løsfunn i Vestre Aker 

TeksT: Anne TrAAholT oG 
kjArTAn FØnsTelien 

Tidligere i bladet har vi vært på 
tur og sett på skålgropene i Forsk–
ningsparken og fangstanlegget 
i Skådalen. Disse er begge faste 
kulturminner. Turen denne gan-
gen blir annerledes, fordi vi skal 
besøke en hel rekke funnplasser.

Steder der noen har kommet over 
en oldsak eller en gammel, gammel 
ting til glede for oss andre og som 
tilskudd til alles kulturarv. For en god 
del år siden var området som Vestre 
Aker Historielag bruker tiden sin 
på, bondeland. Det var flere fine vel-
drevne gårder her. Voksen, Holmen, 
Frøen, Borgen, Huseby, Rød, Grime-
lund, Ødegård, Bogstad, Smestad, 
Persbråten, Ris og Hovseter. Noen 
riktig gamle og kjente gårder. 

Holmen er nevnt på pergament al-
lerede i 1315:
Fem Mænd kundgjöre, at Ingerid As-
gauts Kone for dem vedgik sin Gave
til Hovedö Kloster af 1/2 Markebol 
i Gaarden Dynjandaskeid, samme 
Dag som hendes Mand gav et andet 
1/2 Markebol i samme Gaard for at 
optages i Klostrets Broderlag.

Flere andre plasser i området er 
gitt plass i de skriftlige kildene 
som vi finner i samlingen av mid-
delalder dokumenter: Diplomatica 
Norvegica. 

Vinderen er også nevnt i det som 
kalles den røde boken og stort sett 
forkortes med RB. En bok som 
Biskop Eystein Aslakson skrev i 
1390 om alle bispedømmets eien-
dommer.  Den kalles den røde bok 
fordi den hadde røde permer. Her er 
også blant annet Ullern, Grimelund 
og Frøen nevnt. 

Det finnes masse skriverier om 
gårdene i Vestre Aker fra begyn-
nelsen av trettenhundretallet til 
slutten av middelalderen. Dermed 
har det naturlig nok vært mye folk i 
området.  Og før man ble så veldig 
glad i å skrive om eiendommer og 
steder. Før det å være dyslektiker var 
en utfordring, har det vært mye folk 
i området. Det har vært fruktbare 
jorder i jern- og bronsealderen. Og 
i yngre steinalder. I eldre steinalder 
har det vært gode soppsteder og godt 
fiske i bekkene i områdene. Rikelig 
med vilt, både stort og smått. Det 
er dokumentert  med blant annet 
fangstgropene i Skådalen. 
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Oldsaker funnet av 
folk flest
Det har bodd folk her i lang, lang tid 
og mennesker har vandret rundt her i 
årtusen. Og de har mistet, kastet og 
gravd ned store mengder gjenstander. 
Og noen få av disse blir funnet igjen 
med jevne mellomrom.  Løsfunn, 
gjenstander eller avfall fra gjen-
standproduksjon forteller hver sine 
historier om hendelser i vår felles 
forhistorie. De forundrer og gleder 
folk. Mynter, sverd, økser, skjør-
brente stein fra matlaging, flintbiter 
og dolker viser oss at der vi lever har 
det vært folk før oss. 

Arkeologi: Fra gresk αρχαίος for 
gammel og  λόγος som også er gresk 
og betyr lære, altså læren om det 
gamle. Det å finne og prøve å forstå 
slike ting, arkeologi er en akademisk 
øvelse. Ser man på sammenhenger 

mellom funnene eller finnerne eller 
funnstedene eller tendenser ved de 
samme, kan man finne mønstre. For 
eksempel er det ofte slik at det var 
skolelærere som leverte inn slike 
funn til myndighetene. Ikke fordi 
lærerne fant så himla mange old-
saker, men fordi hen hadde mange 
elever som leverte inn funn som 
vedkommende leverte, slik det skal 
gjøres, til Kulturhistorisk museum 
eller byantikvaren eller fylkeskom-
munen. Det er også en tendens til at 
enkelte øvrighetspersoner «finner» 
mange oldsaker. Det gjelder også 
her i Vestre Aker. Det er jo også 
av samme grunn som med lærerne. 
De har overlevert andres funn. Det 
virker jo usannsynlig at en eller flere 
blærete Onkel Blå (jf. Elsa Beskow 
(forfatternes anmerkning)) skulle 
rote rundt i nypløyd åker eller nylig 
utgravd kjeller eller veiskjæring etter 
gammelt skrot. 

Den svenske 
forfatteren og 
illustratøren 
Elsa Beskow 
(1874-1953) 
debuterte som 
barnebokfor-
fatter i 1897. 
Onkel Blå er 
en av mange 
populære 
figurer.
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Det er veldig mange grunner til at 
gjenstander er havnet i jorden. De 
kan være mistet, kastet eller lagt 
der med vilje. Det kan være en pil 
eller spydspiss på avveie, en grav 
med gravgaver eller rett og slett 
søppel. Folk mister eller kaster fra 
seg eller graver ned gjenstander 
fortsatt. I julebordstiden for ek-
sempel. Da mister noen og enhver 
nøkler, lommebøker og noen ganger 
dømmekraften. Man skyter bort en 
champagnekork i ny og ne og graver 
ned podens døde katt i hagen uten 
å tenke på at halsbåndet fulgte med 
ned i mulden. Det er også mange 
gode grunner til at oldsaker skal le-
veres inn til myndighetene hvis man 
er så heldig å finne for eksempel 
en liten øks i stein. En med skaft–
hull. De er gjerne fem seks tusen 
år gamle, og er et felles eie. Den 
forteller noe om vår felles og våre 
områders felles historie. Også kan i 
stort sett alle tilfeller andre enn fin-
neren fortelle mer om gjenstanden 
enn finneren selv. Hvis man velger 
å beholde den, forsvinner den alltid 
etter en stund. Når finneren går bort, 
er etterkommerne som oftest så lei 
av gjenstanden at de kaster den. Det 
er likevel glemt hvor den ble funnet. 
Hus brenner ned og da forsvinner 
slike gjenstander, og så videre.  Så 
levér dem inn. Ikke kan de selges, 
og det er lovpålagt å levere slike 
inn. Bare se på dette utsnittet fra 
kulturminneloven:

Kap. III. Løse kulturminner.
Overskriften endret ved lov 3 juli 
1992 nr. 96.

§ 12.Eiendomsretten til løse kultur-
minner.
Når det synes klart at det ikke lenger 
er rimelig mulighet for å finne ut om 
det er noen eier eller hvem som er 
eier, er følgende løse kulturminner 
som kommer for dagen tilfeldig, ved 
funn, ved utgravninger eller på an-
nen måte statens eiendom:

a. Ting fra oldtid og middelal-
der (inntil år 1537) som våpen, red-
skap, kultgjenstander samt steiner, 
trestykker eller gjenstander av 
annet materiale med innskrifter 
eller bilder, bygningsrester uten 
samhørighet med bygninger eller 
rester av disse, innbo, kirkeinventar, 
smykker, arkivsaker, skjeletter og 
skjelettrester o.l.

b. Mynter fra før år 1650.

c. Samiske kulturminner av den art 
som er nevnt under a og som er fra 
år 1917 eller eldre.

For tiden er det blitt litt av en bølge 
med funn av slike løsfunn. En rik-
tig flodbølge. En stadig voksende 
stand med mennesker som bruker 
metallsøkere i fritiden, finner en 
stadig voksende mengde funn. Det 
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er ikke helt uproblematisk. Mange 
av disse funnene leveres aldri inn, 
de selges og forsvinner ut av landet 
eller forsvinner i lyssky samlinger. 
Dessuten ødelegges funnstedene når 
man graver ut egenhendig. Og hvor-
for i all verden skal en hær av menn 
og kvinner holde på med å grave 
opp alt de kommer over, skyter den 
mannlige forfatteren inn. Det blir jo 
ikke noe igjen til senere lykke ved å 
finne vakre oldsaker. Og det er blitt 
en veldig økonomisk belastning for 
Kulturhistorisk museum og Riksan-
tikvaren. Penger som skulle vært 
brukt på andre ting, til glede for hele 
befolkningen og ikke en liten sær 
interessegruppe. Men det skal de 
ha, de er flinke til å finne oldsaker. 
Forøvrig er det stort sett forbudt med 
metallsøker i Sverige og en rekke 
andre land fordi man mener det er 

plyndring av kulturarven. 
Løsfunn i Vestre Aker  
Ulempen med funnstedene som er 
omtalt her, er at de stort sett har 
endret karakter og at det ikke er noe 
man kan besøke for å se ned i hullet 
der funnene ble tatt ut. De fleste lig-
ger i private hager eller under senere 
bebyggelse eller veier og idrettsan-
legg, og er likevel ikke tilgjengelige 
for alle og enhver. Og som oftest er 
funnbeskrivelsene korte og upresise. 
Men, man kan alltids gå en tur og 
glede seg over å kjenne til deler 
av områdets forhistorie gjennom 
kunnskapen om ting folk har funnet 
opp igjennom tidene. For eksempel 
i Rasmus Winderens vei 14. Der er 
det funnet en såkalt buttnakket trin-
nøks. Den ble funnet på overflaten. 
Overflaten av plenen eller skråningen 
bak huset. Finneren var Halvor Holm 

Tysk gull gulden ca. 1380-1500 fra Det tysk-romerske riket. Et eksempel på 
funn  som ikke tar skade av å bli liggende nedgravd over århundrer.
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som også bodde på samme adresse. 
I de offentlige annalene antydes at 
den er sekundær. Det vil si at den 
har kommet dit lenge etter at den ble 
laget eller brukt. Halvor Holm har vi 
ikke funnet stort ut om, men i huset 
holdt den beryktede politimester 
Karl Marthinsen til under andre ver-
denskrig. Han er kjent for å ha vært 
overmåte ivrig i deportasjonene av 
norske jøder under krigen. Han ble 
likvidert av motstandsbevegelsen 
i Blindernveien i februar 1945. En 
buttnakket trinnøks er en øks som 
som er laget av bergart og dateres 
vanligvis til siste del av eldre stein-
alder. En periode der menneskene 
stort sett satte til livs mat fra havet. 
Avhengig av bergartstypen til øksen 
er den buttnakkede trinnøksen tileg-
net det vestlige Norge. 

Tar du turen herfra og ned til 
Apalveien 20 dukker steinalderen 
opp igjen. Der påtraff ingeniør Gog-
stad en flekke i hvit flint med retusj 
ved den ene enden. Det høres mest ut 
som en form for skrape. Matjorden 
på stedet kom fra kringkastings–
tomten, og det er ikke umulig at 
funnet fulgte med sammen med en 
del østersskall. Skjellene og flinten 
ble funnet i samband med matauk i 
1942. Høyden over havet som ofte 
brukes til datering av steinalderfunn 
antyder at dette også er funn fra siste 
del av eldre steinalder. Her kan det 
meget vel ha vært en deilig fråtsing 

i ferske østers for rundt syv tusen 
år siden. En skal vel ikke se bort 
fra at østersen har vendt tilbake til 
områdets spisestuer mang en gang 
etter dette. Med andre ord, en svært 
gammel tradisjon. 

Krysser dere Slemdalsveien og går 
mot Fabritiusalléen 14, kommer dere 
til en perle av et funn, en sølvring fra 
middelalderen. Beskrivelse av den 
er en reise tilbake til dansketidens 
deilige kansellispråk «En Fingerring 
af Sølv, med raa indhamrede Zirater, 
sammenknyttet ved den paa gamle 
Armringe og Fingerringe sædvanlige 
Knude; funden i Jorden paa Gaarden 
Borgen i Aker Prgd; Vægt 2 Kvint, 7 
Æs. Middelalder.»

Vi, det vil si forfatterne, diskuterte 
en stund om vi skulle ta med denne 
beskrivelsen på grunn av faren for 
et oppbud av metallsøkere som kan 
hende vil se om det finnes ytterligere 
funn på stedet, men trakk den slut-
ningen at de nok allerede kjenner 
potensialet til lokaliteten. 

Del to av denne artikkelen kommer i 
blad nummer 1, 2020.
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Veinavn i vår bydel:
Hvem?  Hva?  Hvor?

TeksT: seynA sØnniChsen

FoTo: PosTkorT, nAsjonAl-
museeT

Hvem? Arnul f  Øver land .                                                                                                                                        
Hva: Norsk dikter og riksmål-
forkjemper.
Hvor? Vei i forlengelse av Olaf 
Bulls vei mot Skogen stasjon.

Arnulf Øverland ble født i Kris-
tiansund i 1889, men flyttet til 
Kristiania etter et kort opphold 
i Bergen. Han vokste opp i et 
småborgerlig hjem, men uten å 
lide noen nød. Han fikk en streng 
og gammeldags oppdragelse. Den 
gang ble det sagt at vil du frem 
min sønn, så bukk.

Det var akkurat det Arnulf ikke 
ville. Han ville heller knekke nak-
ken. «Det gjaldt livet for meg. Jeg 
måtte verge meg mot dumheten, 
hykleriet, svindelen, og jeg hadde 
intet annet våpen enn min fornuft.» 
Det ble mye motstand og mange 
nederlag.
Moren til Arnulf het Hanne, og hun 
betydde mye for hans diktning. 
Han vendte stadig tilbake til henne 
og det hun stod for. 

Hun sa det til mig engang, min 

mor:
Vær sann mot dig selv . Stå fast ved 
ditt ord
Vær tro mot det du for alvor tror
Vær hel
Du har ett liv, og du har en sjel.

Strindberg ble viktig
Da de flyttet til Kristiania i 1904, var 
det hovedsakelig fordi hans eldre 
bror skulle studere ved universitetet. 
Men han døde dessverre så altfor 
tidlig av tuberkulose. Noe senere fikk 
også Arnulf Øverland samme syk-
dom og lå til sengs i over et år. Men 
han kom seg igjen og tok eksamen 
artium i 1907. Deretter begynte han 
på universitetet, men studiene kjedet 
han. Pensumbøkene ble for tunge og 
vanskelige. Det var definitivt ikke 
veien som førte frem til hans mål. 
På dette tidspunkt interesserte han 
seg for kunst, litteratur og filosofi. 
Politikk var ikke så aktuelt. Men 
den som inspirerte Øverland mest, 
var August Strindberg. Møte med 
hans forfatterskap ble av avgjørende 
betydning.
I 1911 debuterte Øverland som lyrik-
er med «Den ensomme fest», og bok 
nummer to, som kom året etter, het 
«De hundre violiner». Grunntonen 
i begge bøkene var sår, melankolsk 
og ganske bitter. De handler om hans 
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ensomhet, angst og kjærlighetslengsel. De to første 
bøkene ble ikke noen stor suksess, men han fortsatte å 
skrive. Etter et par år fikk Øverland et stipendium, og 
dro utenlands for første gang. Det ble Paris hvor han 
likte seg godt, men Frankrike kom aldri til å gi han noen 
stor og varig innflytelse. Hans neste reise etter krigen var 

til Berlin i 1920. 
Der opplevde han 
et rikt kulturliv. 
Avslutningen på 
første verdenskrig 
representerte også 
en fase i Øverlands 
liv. Da var han fer-
dig med ungdoms-
diktningen, og nå 
engasjerte han seg 
både politisk og 
sosialt. 

Han ble også for-
mann i  Forfa t -
terforeningen, og 
gjorde en innsats 
for for fatternes ret-
tigheter og kår. Han 
la aldri skjul på at 
han tilhørte ytterste 
venstrefløy i poli-
tikken. Han skrev 
en del i tidsskriftet 
«Mot Dag», og her 
ble han godt kjent 
med gruppens led-
er, Erling Falk. Falk 
hadde stor betydn-
ing for Øverland 
både som kunstner 
og menneske. Ar-
nulf Øverland satte 
sitt håp til visse 
grunn–verdier som 
han mente sosialis-
men ville fremme. 
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Fra slutten av 20-årene kom hans 
store gjennombrudd som lyriker med 
de to diktbøkene «Berget Det Blå» 
og «Hustavler». Antagelig er de to 
bøkene det beste og rikeste i hele 
hans forfatterskap.

Anmeldt for blasfemi
I 1931 kom diktet «Tro Og Over-
tro», der han diskuterer teologiske 
spørsmål. I den anledning ble det 
holdt et foredrag i Det Norske 
Studentersamfunn under tittelen 
«Kristendommen - den tiende lande-
plage». Professor Ole Hallesby ved 
Menighetsfakultetet anmeldte ham 
for gudsbespottelse og blasfemi. 
Men forfatteren ble frifunnet av 
lagmannsretten. Denne frifinnelsen 
utløste en voldsom debatt i pressen. 
I 1937 kom hans dikt «Du må Ikke 
sove» som advarte mot nazismen. 
Sommeren 1941 ble Øverland arres-
tert av tysk politi og satt på enecelle 
i Møllergaten 19. Under følger et 
utdrag fra diktet «Min celle».

Det første som gjelder, er å komme 
sig til ro; 
det går bedre med å ville enn å måtte.
Si: «Her er ganske trivelig, her akter 

jeg å bo, 
og det passer mig å køie klokken 
åtte.»
Her er slett ikke så ille, som man 
kanskje kunde tro,
når man venner sig til lukten av sin 
potte.
«Vi overlever alt»
Våren 1942 ble Øverland sendt til 
Sachsenhausen, der satt han til krigen 
sluttet og gjorde erfaringer som han 
aldri skulle glemme. Da han utga 
sine dikt fra krigsårene «Vi overlever 
alt», gikk boken ut i kjempeopplag. 
Det ble solgt 50 000 eksemplarer 
bare i fredsåret 1945.
I 1946 ble han tilbudt Wergelands 
gamle hus «Grotten», som var Stat-
ens æresbolig. En stor del av hans 
arbeid i etterkrigstiden gikk ut på å 
holde foredrag og skrive provoser-
ende artikler. Dessverre var Øverland 
tydelig preget av årene i konsentra–
sjonsleir. De siste tiden i hans liv var 
preget av sykdom, og han døde 25. 
mars 1968. Under en seremoni på 
æreslunden ved Vår frelsers grav-
lund 16. juni 1970, ble en byste av 
dikteren Arnulf Øverland avduket.
Kilde: Yngvar Ustvedt: Arnulf Øver-
land om seg selv 

Ekskursjon til tyskernes kommandosentral under annen 
verdenskrig. Bunkeren under Oslo handelsgymnasium. 

Parkveien 65 den 17.desember kl.18.00 ved hovedinngangen. 
Kun 20 plasser. Meld din interesse ved å betale inn kr. 50 til 

konto: 7874 05 98 200      førstemann til mølla!
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Bokanmeldelse:
En fotobok for mimring

Dette er en bildebok om det Oslo 
som var og det Oslo som er. Bjørn 
Braathen har gått rundt i byen og 
fotografert i to perioder, 1968-1980 
og 2004-2018. Dette er en fotomon-
tasje om utviklingen i Oslo indre 
by gjennom 50 år. 
Boka er på 335 sider med helsides-
bilder og flere bilder på samme store 
side. Det er spredte bilder, og det 
er bilder som sammen forteller en 
historie: om optiker Køltzow, om 
gamle, vakre apotek, om frisører, 
Harald uteboer, om småbutikker, 
fasadereklamer, Hallén, Halvorsens 
Conditori. Det blir fine, tankevek-
kende bildehistorier med litt tekst. 
For meg, gamle mann, blir det 
gjensyn med det gamle Oslo, mye 
jeg gjenkjenner, men også mye 
nytt. Braathen kaller boka en reise 
i sosiale relasjoner. Mange men-
neskeskjebner passerer revy. Noen 
av miljøene som Braathen skildrer, 
savner jeg. Men mange bilder fortel-
ler om en fattigdom jeg er glad for 
har forsvunnet. 
Han forteller om små, trange og 
mørke bakgårder som er barnas 
lekemiljø, mange gatemiljøer med 

småbutikker som har forsvunnet. Vi 
ser mye av det gamle Oslo, men det 
var altså for bare 50 år siden: Alle 
fabrikkene i byen, gjær, majones, 
brød, seilduk, elektriske artikler, 
dørvridere osv., alle fabrikkpipene, 
alle husfasadene med maling og 
murpuss som faller av. Et eget kapit-
tel er viet bygg tegnet av den store 
byarkitekten Wilhelm von Hanno 
(1826-82). Bildet av småbutikkene i 
Vinkelhjørnet på Majorstuen gir min-
ner om livet som var i motsetning til 
det sterile bankhjørnet vi har i dag. 
Det var en glede å gå gjennom boka, 
med mange glimrende bilder, kjent 
stoff og nytt stoff. Men du blar ikke 
gjennom boka med den på fanget. 
Den er tung og bred og ligger godt 
på et bord under lesningen.

TeksT: Finn holden

FoTo: Bilder FrA Boken
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OSLO fra Stolmagergaden til Barcode
av Bjørn L. G. Braathen
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Bokanmeldelse:
Arkitektur i Oslo sett utenfra

 

TeksT: Finn holden

FoTo: ArChiTeCTurAl Guide 
oslo

Av og til går jeg innom 
Tanum på Karl Johan 
og Norli i Universitets-
gaten for å se om det 
har kommet inn noe 
lokalhistorisk litteratur. 
Siste gang kom jeg over 
Architectural Guide 
Oslo, utgitt i Tyskland 
for et internasjonalt 
publikum. Bare det er 
jo interessant. 

I  bokhyllen hjemme 
har jeg En sort bok om 
arkitektur. Hvorfor mod-
erne arkitektur har blitt 
så stygg. Interessant å lese 
disse to bøkene samtidig.
Boken Archi tectural 
Guide Oslo har mange 
glimrende foto tatt av 
Henning Nielsen og Ulf 
Meyer, fra nye vinkler og 
som viser hvor vellykket 
arkitekturen har blitt. 
Noen ganger imponeres 
jeg mer av den tekniske 
utførelsen enn av arkitek-
turen. Teknikken kan ta 
helt luven fra leseren og 
gi et falskt inntrykk av 
resultatet, som Astrup-

Rødfargen på Centralteatret er et vakkert innslag 
blant mye grå betong.
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Fearnley-museet på Tjuvholmen 
med glass i alle vinkler. Andre 
ganger er det omvendt: Bildet av 
inngangen fra Parkveien til Nation-
altheatret stasjon er imponerende, 
enkelt, harmonisk og leder oss fram 
mot utgangen.
Jeg hører til dem som så langt ikke 
har vært imponert over Munch-mu-
seet i Bjørvika. Jeg er spent på virk-
ningen av lys inne i museet. Guiden 
har et bilde av museet helt opplyst. 
Da blir inntrykket helt annerledes.
Alexander Z. Ibsen og Christopher 
Rådlund har skrevet En sort bok om 
arkitektur, med en rekke påstander 
om hvor stygg moderne arkitektur 
er. Et sentralt sitat i boka er fra di-

rektøren i OBOS ved åpningen av 
Enerhaugen i 1955: «Vi har et stenk 
av dårlig samvittighet, men jeg tror 
at glass og betong passer for vår tids 
mennesker.» Guiden viser derimot at 
glass og betong kan være så mangt. 
Mellom en hel serie med bilder 
av grå kasser er det noen hus som 
skiller seg ut som vakre, harmoniske 
og med symmetri. Se på den smale 
betongblokken fra Tjuvholmen eller 
rødfargen i Centralteatret. Glass og 
betong i Villa Stenersen – vakkert.
Architectural Guide Oslo viser at det 
er mange moderne, vakre hus i Oslo, 
men denne anmelderen savner farger. 
Det blir for mye grå betong.

Et eksempel på elegant og harmonisk byggestil på Tjuvholmen.
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Bokanmeldelse:
Erik Fosnes Hansen: "Oslo, Et eventyr"

 

TeksT: Finn holden

FoTo: FrA Boken oG Clemens 
sAers

I forordet skriver Erik Fosnes 
Hansen at boken ikke inneholder 
Oslos historie, men fortellinger om 
Oslo. Boken handler om det også, 

Erik Fosnes Hansen har definitivt skrevet en annerledes Oslo-bok 
med sine litterære vandringer.
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Vålerenga, Rodeløkka og Kampen.
Boken er disponert slik at forfatteren 
skriver fortellinger om Oslo med 
basis i ni ulike steder. I fortellingen 
om Vår Frelsers Gravlund fråtser 
han i sitater fra de forfatterne som 
ligger her.
Fortellingen om Akershus og Kvadra-
turen er merkelig i en bok med for-
tellinger om Oslo. Her nevnes slott i 
Stockholm og København, en rekke 
fredsavtaler fra andre land og en ba-
nal «huskeregel» om norsk historie, 
litt for enkelt og tilfeldig hvor han 
glemmer Kvadraturen. Jeg er mer 
fortrolig med fortellingen om Frog-
ner. Der er han i bydelen hele tiden, 
sammen med Johan Borgen, Dag 
Solstad, Linn Ullman, Sigurd Hoel 
og Lars Saabye Christensen.
Erik Fosnes Hansen har skrevet en 
ujevn bok, men det gode er svært 
godt.

men har mange fortellinger som 
går langt utenfor Oslo. Jeg synes 
det blir veldig springende, litt løst 
og fast.

Forfatteren skriver at han og kjæres–
ten tilfeldigvis traff ordfører Fabian 
Stang for fjorten år siden, og kom til 
å spørre hva han ville ha vist en turist 
som kom til Oslo. Byens ordfører 
svarte: «omgivelsene». Erik Fosnes 
Hansen syntes det var et vanlig, 
men likevel pussig svar fra byens 
ordfører.
Mitt spørsmål, som Erik Fosnes 
Hansen ikke nevner er: Ville ord-
føreren, eller vi, svart det samme i 
dag? Ville vi kanskje heller ha svart 
Operaen, Aker Brygge, festningen 
eller Grünerløkka? Oslo har endret 
seg veldig på disse fjorten årene. 
Forfatteren skriver at han  savner de 
små trehusene på Enerhaugen. Han 
kunne ha nevnt at vi har beholdt 

Vinter ved Skogen stasjon. Bilde er tatt den 20. februar 2018.
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Med dette nummer følger et blad fra vårt arkiv. Bladet er 25 eller 26 år gam-
melt. Det er ikke så mange medlemmer som fikk med seg den godbiten. Så det 
er vår julegave til dere medlemmer. Vedlagt finner dere også en innbetaling 
for kontingent for år 2020. Gi deg selv en presang og betal før jul, takk. Har 
du noen du kjenner som ikke er medlem: 

Et medlemskap er en fin julegave!


