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Gudmund Stenersen (1863 – 1934) var maler, tegner og grafiker. Allerede som ung ønsket han
å bli kunstner, men foreldrene frarådet ham dette og han utdannet seg derfor til tannlege. Han
virket som tannlege i Tønsberg i noen år, og malte på fritiden. Han kunne gi gratis tannbehandling mot at pasientene satt modell for ham. Allerede i 1885 ble hans maleri «I Baadstøe» antatt
til Høstutstillingen, og dette gjorde ham kanskje enda mer tent på å følge sitt kall. Etter noen år
som praktiserende tannlege hadde han opparbeidet seg nok midler til å ta en kunstutdannelse i
Paris, der han var i perioden 1890-1892.
Gudmund Stenersen sies å ha en virkelighetsnær og naturalistisk stil, samtidig var han inspirert
av de franske impresjonistene. Dette ser vi tydelig i hans maleri «Søndag på Majorstuen» på
forsiden av dette Byminner. Maleriet ble kjøpt inn av museet for kroner 200 i 1935, året etter
kunstnerens død.
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FORORD
Denne første utgave av Byminner i 2018 vies også til dels 70-tallet med
to artikler. Konservator Tone Rasch har i sitt tilbakeblikk skrevet om mote
og moteindustri basert på egne erfaringer og ikke minst opplevelser av
Oslo som moteby. Idealist og ildsjel Anne Mette Hegdahl har de siste ti
årene brukt sin energi i Hønse Lovisas hus på Sagene. Gjennom hennes
engasjement har den lille røde stuen ved Beierbrua blitt et hyggelig
kultur- og kafé-innslag i nærmiljøet. Hegdahl tar tak i perioden da huset
ble utsatt for flere saneringsplaner og hun forteller om kampen for å ta
vare på huset og historien. Fra 2018 er det Oslo Museum som overtar
driften av huset og direktør Lars Emil Hansen skisserer kort hvilke tanker
museet har for å videreutvikle tilbudet i dette huset.
I 2017 var innenriksnyhetene preget av rikspolitikernes iver for kommunesammenslåinger og lokalpolitikernes og befolkningens innvendinger
var til dels steile og harde. Det er ikke nytt at kommuner slås sammen til
høylytte protester. I år er det 70 år siden Aker og Oslo ble slått sammen
til én kommune, og historiker Bård Alsvik skisserer bakgrunnen for og
resultatet av denne prosessen.
Sist høst mottok museet maleriet «Det illegale akademi» av Gladys
Nilssen Raknerud i gave fra kunsthistoriker Anne Wichstrøm. Hun har
studert dette maleriet nærmere og har i tillegg funnet historien bak
tittelen og kunstakademiets tilværelse under siste verdenskrig.
Fotoarkivar Vegard Skuseth fortsetter med sitt «hjørne» – og denne
gangen tar han utgangspunkt i Den Norske Turistforenings 150 års
jubileum ved å vise noen av stortingsarkivar og amatørfotograf Vilhelm
Haffners blikk fra Oslo-marka.
Kristin M. Gaukstad
Redaktør

UTFORMING/LAYOUT:
Torunn Fossen
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TONE RASCH

Stil og livsstil – om klær på 1970-tallet
Det var rett før skolestart i 1971. Jeg kom fra en småby noen mil utenfor Oslo, og vi fikk låne leiligheten av en onkel og tante
som bodde i byen. Det var mor, far og tre søstre, og vi skulle på salg og handle klær. Jeg var yngst, 13-14 år, en alder da vi
synes å være spesielt mottagelige for inntrykk.

Handlegaten i Vikaterassen. Klesbutikken Wi-To kan skimtes i annen etasje, nummer tre fra venstre, ca 1970.
FOTO: TEIGENS FOTOATELIER / DEXTRA PHOTO, NORSK TEKNISK MUSEUM
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Det var ikke første gang jeg var i Oslo,
men det var første gang jeg virkelig
kan huske at jeg var i butikker som
solgte klær jeg syntes var mine. Dette
var min stil, min smak. Dette var klær
jeg følte meg særlig fin i. Jeg kjøpte
en lys grålilla lang vest med bluse i
samme farge. Vesten var åpen, den
nådde til knærne, og var strikket i et
tynt bouclégarn. Blusen hadde krage
og var sydd av t-skjortestoff. Jeg
hadde vært interessert i klær i flere år
allerede, hadde fått meg mine første
Levi’s bukser og fulgte med på hva
som skjedde på pop-fronten gjennom
radioprogrammene Ti i skuddet, Etter
skoletid og Radio Luxembourg når
kveldene var mørke, og radiosignalene gode nok. Med de nye klærne mine
syntes jeg at jeg for alvor kunne gå
inn i tenåringsverdenen.
Klærne ble kjøpt i butikken Wi-To
tidlig på 1970-tallet. Jeg er nesten
helt sikker på at de ble kjøpt på salg.
Det var jo derfor vi var på handletur
til hovedstaden, men dette forringet
ikke deres verdi. Derimot var det å
gå på salg i Oslo en opplevelse, det
fikk meg til å føle meg som en del
av storbyen, ikke bare som en vanlig
turist som spiste softis på Karl Johan.
Hjemme var det forskjellige typer
klesbutikker, stort sett var disse inndelt etter kundenes kjønn og alder;

dameklær, herreklær og barnetøy. Jeg
syntes ikke klærne i disse butikkene
var spesielt spennende. Utvalget var
jo så uendelig mye mer variert i Oslo.
Der var det også klær for de unge, for
tenåringene.
Butikkene sa noe om kundenes
livssituasjon eller livsstil, og dette var
nytt. Det hadde riktignok lenge vært
klesforretninger med dyre eller billige
klær, og sosiale skillelinjer var synlige
i klesdrakten. Det var også folk som
var mer eller mindre gjennomsnittlig
interesserte i mote, og dermed mer
eller mindre villige til å legge penger i
innkjøpene av klær. På 1970-tallet ble
det enda tydeligere skillelinjer. Hvor
kjøpte Oslo-folk de klærne de ønsket,
eller var det andre måter å skaffe
klærne på? Og hva var hovedtrendene
i 1970-tallets hverdagsmote?
Vika-terrassen
Wi-To lå i handlestrøket Vika-terrassen, som hadde åpnet i 1964. I
følge avisreklamene var dette Oslos
nye markedsplass.1 Området ble kalt
Vest-Vika, kanskje for å gi strøket et
mer fornemt anstrøk med tanke på
Oslos sosiale skillelinjer som gikk øst
vest. Avisannonsene viser at butikkene i Vika-terrassen var en blanding
av moteforretninger, bilforhandlere,
flyselskap, frisør og bakeri. Dette var

handlegaten for det moderne mennesket, uansett kjønn.
Bydelen Vika gjennomgikk en omfattende transformasjon på 1900-tallet.2 Det startet med rivningen av
de såkalte «røverstatene» Tunis og
Algiers, beryktet for dårlige boforhold
og prostitusjon. Byggingen av Oslo
Rådhus startet på 1930-tallet, og områdene ved Fridtjof Nansens plass ble
oppgradert med moderne forretninger og kontorbygg. På 1950-tallet ble
basarhallene fra 1880-årene mellom
Victoria Terrasse og Ruseløkkveien
revet. Verkstedene og småhandlerne
som holdt til der, ble erstattet av moderne forretninger i Vika-terrassen.
Første del av handlegaten var ferdig i
1964, andre del i 1968. Siste del stod
ferdig på 1970-tallet omtrent samtidig med Oslo Konserthus som markerer siste del av Vika-utbyggingen.3
Boutiquene kommer
Klesbutikken Wi-To lå i Vika-terrassen
fra starten av. Butikken solgte hovedsakelig strikkejakker og gensere. Det
er denne forretningen jeg husker fordi
det var her jeg fant klærne i min stil.
Men det var en annen butikk, som
var mer kjent. Det var Albertine som
markedsførte seg med å være en forretning for kunsthåndverk, der det ble
solgt både klær, leker og interiørvarer.
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Reklame for Viking Gummistøvler «Lets», fotografert i en av Oslo motebutikker, ca 1970.
FOTO: SOHLBERG FOTO / DEXTRA PHOTO, NORSK TEKNISK MUSEUM.

Christian Krohg skrev om sypiken
Albertine og laget en serie malerier
med motiver fra hennes liv. Hun ble
drevet ut i prostitusjon og endte nettopp i Vika. Boka kom ut i 1886 og ble
forbudt kort etter. Saken førte til en
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stor debatt. At denne kjente figuren
fra norsk litteratur og samfunnsdebatt
gav navn til en motebutikk, kan ikke
bare forklares med Vika som felles
tilholdssted. Det var også i denne
perioden en økende interesse for

det historiske, en interesse som også
innebefattet de undertryktes historie. Romanfiguren Albertine var et
symbol på både klassemotsetninger,
kvinneundertrykkelse og borgerskapets dobbeltmoral, viktige kampsaker
i de politiserte 1970-åra som skulle
komme.
Butikken Albertine ble grunnlagt
av Berit Düring i 1964. Hun solgte
skandinaviske designklær fra Marimekko, Katja of Sweden og norsk design, som for eksempel Kirsten Leedal
Osmundsens fargeglade popinspirerte
klær.
Det var flere klesbutikker i Oslo på
1970-tallet som solgte dyre moteklær.
De ble kalt for «boutiquer», et begrep
som dukket opp på norsk første gang
i 1968 og betydde «liten butikk med
salg, særlig av motebetonte og ofte
fremmedartede klesplagg».4 Alexandra boutique i Universitetsgata 14 ble
grunnlagt i 1963 av Alexandra Huitfeldt, og butikken ble lagt ned i 1988.
Huitfeldt var utdannet innen mote
og søm fra Sveits. Hun solgte både
importerte konfeksjonsklær av høy
kvalitet i en høy prisklasse og klær i
egen design. De ansatte syerne tilpasset også de importerte klærne til kjøperne som var opptatt av eksklusivitet
og eleganse. Anne Kjellberg skriver i
boka om Oslomoten at Huitfeldt alltid

passet på at hun ikke solgte for mange
klær av samme modell «for å redusere
sjansene for at kundene møtte andre i
samme antrekk».5 Parisermoten hadde omkring 1970 forlatt den elegante,
damete og tekkelige stilen. Alexandra
Huitfeldt fulgte Paris. Hun designet
hotpants og klær i dongerilignende
stoffer, stiltrekk fra ungdomsmoten.
Men hennes kundegruppe var og ble
den voksne velstående kvinnen.
Produksjonsmåter
Alexandra Huitfeldts forretning
tilhørte en klesbransje som var i ferd
med å forsvinne. Dameskreddere
og forretninger med egne systuer
målsydde klær for de velstående.6
Det krevdes store kunnskaper om
håndverket for å sy disse modellene.
Etter hvert ble etterspørselen etter
denne type spesialsydde klær mindre.
Livsstilen endret seg. Lettstelte og
funksjonelle klær ble foretrukket. Det
var få som hadde råd til å handle sine
klær ved modellavdelinger og hos
skreddere. På 1970-tallet var fortsatt
hjemmesøm vanlig. De hjemmesydde
klærne ble hovedsakelig laget av mor
eller andre kvinnelige familiemedlemmer, og de aller fleste familier hadde
en symaskin som var flittig i bruk. Det
var også vanlig å få sydd klær hos sydamer, som var husmødre i nabolaget

Eksklusive Alexandra Boutique i Universitetsgata 14, 1980.
FOTO: ATELIER RUDE

som sydde klær på oppdrag. Det var i
liten grad geografiske forskjeller i forbindelse med klesproduksjon. Skillet
gikk i større grad mellom hvem som
fikk klærne laget hjemme eller hos en
profesjonell håndverker.7
Det tok lang tid før sømmen ble
industrialisert, og det var en gradvis
overgang fra hjemmesøm til fabrikksøm. De første konfeksjonsfabrikkene
ble grunnlagt allerede på slutten
av 1800-tallet. Osloområdet var et
tyngdepunkt. Etter hvert flyttet stadig

flere fabrikker til Vestlandet, særlig
til Møre og Romsdal. Folketellingen
fra 1970 viste at det var 1150 bekledningsfabrikker i landet inkludert
skofabrikker, og de hadde mer enn
20 000 ansatte.8
Enda vanligere enn å sy selv var
å strikke. Også strikking var først og
fremst en kvinnesyssel. Garnfabrikkene laget mønstre og solgte oppskrifter
med garn til. Utover 1970-årene fortsatte jentene å strikke, i skoletimene,
på trikken og foran tv’en. Skigenserne
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Eksklusive Alexandra Boutique i Universitetsgata 14, 1980.
FOTO: ATELIER RUDE
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Forside av boken om
«Hønsestrikk» og
eksempel på hønsestrikk, privat innlån.
FOTO: FREDRIK BIRKELUND

ble mer enn skigensere. Mariusgenseren og Fanakofta ble hverdagsklær
sammen med olabukser og strikkeskjerf. Hønsestrikk ble også populært.
Dette var fargerike og stormønstrede
restegarnplagg, strikket etter innfallsmetoden, men inspirert av den
danske designeren Kirsten Hofstätters
bok med samme navn. Hun oppfordret folk til å frigjøre seg fra oppskrif-
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tene, og heller «digte og fantasere i
strikketøjet».9 Denne filosofien passet
godt til 1970-årenes blanding av opprør og gjør-det-selv-ideologi.
Økt klesimport
Midt på 1970-tallet var fortsatt
klesbransjen preget av en blanding
av konfeksjonssøm og hjemmesøm,
import og norskproduserte varer

og spesialbutikker knyttet til kjønn,
alder, økonomi og stil. Sentrumshandelen dominerte i byene, selv om
kjøpesentrene begynte å komme. Den
norske produksjonen slet, men det
innebar ikke at hjemmesømmen vant
tilbake terreng. Det var importen som
vokste. På 1970-tallet var det også
flere endringer i etterspørselen etter
klær. Før hadde for eksempel synte-

tiske fibre vært moderne, og de fleste
hadde et positivt syn på de praktiske
stoffene. De var strykefrie, lette å
vaske og kom i moderne mønstre.
Utover 1970-tallet ble det naturlige
igjen «in». Kritikken mot syntetfibrene
vokste. Det ble fremhevet at kvaliteten var dårlig, klærne føltes klamme
mot kroppen, og de passet heller ikke
inn i drømmen om et liv i pakt med
naturen. Indisk bomull ble populært,
i stor grad fordi den kunne knyttes
til hippiegenerasjonens interesse for
indisk kultur. Ull var også naturnært
og ideologisk riktig, med tanke på
drømmen om et liv på landet med
egne sauer og dyrking av paprika og
gulerøtter.
Men det var ikke bare forbrukernes drømmer og etterspørsel som
styrte handelen med klær og mote.
Da de norske klesprodusentene måtte
legge ned, stod utenlandske produsenter og butikkonsepter klare for å
overta. Hennes & Mauritz etablerte
seg i Oslo som første sted utenfor
Sverige på 1960-tallet, og flere skulle
komme etter. Også norskeide butikker
økte sin kontakt med utenlandske
produsenter. Høsten 1975 arrangerte klesbutikken Franck med adresse
Bogstadveien 11 en ullkampanje.
I butikkvinduene viste utstillingsdokkene enkle hverdagsklær. De var

omgitt av store plakater med bilder av
sauer og reklameteksten «Bli dus med
ren ny ull hos Franck». I tillegg hang
woolmark-logoen mellom klærne
og pyntet opp inne i butikken. Dette
merket kvalitetssikret at klærne var av
ren, ny ull. Woolmark-logoen ble laget
i 1964.10 Det internasjonale ullsekretariatet (IWS) stod bak både merket
og kampanjen hos Franck. Organisasjonen er fortsatt i virksomhet.

Stil foran mote
Kunnskapen om klesproduksjon var
i større grad knyttet til kjønn enn til
sosiale klasser. Jentene lærte å sy og
strikke på skolen hvis de ikke fikk det
med seg hjemmefra. Samtidig ble det
stadig vanligere å kjøpe konfeksjonssydde klær i butikken. Tendensen med
å kjøpe importerte klær heller enn
norskproduserte var også felles, uansett bosted og klassetilhørighet. Det
nye ved ungdommens måte å kle seg

Ullkampanje hos Franck i Bogstadveien 11, høsten 1975.
FOTO: LEIF ØRNELUND
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på, var at mote ikke lenger handlet om
å følge verken foreldregenerasjonens
eller moteskapernes ideer og råd om
klær. Klærne skulle fra nå av uttrykke
personligheten. Klær og utseende
symboliserte det indre. Dette brøt med
tidligere oppfatninger av motens rolle.
Mote ble sett på som negativt i ungdomskulturen. Mote ble anti-mote.
Hver gang 1970-tallets ungdomskultur blir diskutert, trekkes de to
motpolene frikerne og sossene fram.
I et klipp fra Aftenposten fra 1979 ble
fenomenet beskrevet slik: «Sossene
er velkledte og motebevisste … gir
en image av villa i Holmenkollåsen
… en freak handler gjerne på loppemarkeder … eller henter frem avlagte
klær fra loftet … foretrekker de nye
Østen-forretningene … skuldervesker og PLO-skjerf og ingen mistenker
ham/ henne for å være medlem av
Unge Høyre.»11 Selv kan jeg plusse
på med frikernes håndvevde Sigrun
Berg-skjerf og Hønsestrikkgensere,
og sossenes emaljerte snøkrystall og isbastøvler. Det var først og
fremst gjennom klærne de to stilene
ble definert. Mye handlet også om
politikk. Sosialistiske partier som SV
og AKP stod sterkt på den ene siden
i ungdomskulturen, og det var de på
venstresiden som gikk med Palestina-skjerf og Kina-sko. Høyrevelgerne
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var mer konservative også i klesstilen
og fortsatte måten å kle seg på fra tiårene før, da velkleddhet og eleganse
ble verdsatt.
Denne todelingen i ungdomskulturen gjaldt over hele landet. Sossene
og frikerne var ytterpunktene, men
det var mange som ikke følte seg
hjemme i noen av kategoriene. En
spørreundersøkelse blant ungdom
gjort av Etno-folkloristisk institutt
ved Universitet i Bergen i 1978 viste
at det fantes en gruppe til. Dette var
«de vanlige». I motsetning til de to
mest kjente gruppene, ønsket de som
identifiserte seg som vanlige, ikke å
skille seg ut gjennom klesdrakten. De
fremsto som lite opptatte av mote og
utseende, og gikk kledd i olabukser
med sleng og boblejakker.12
Klær og politikk var altså viktige
markører. Men også musikksmak,
filmer, bøker, utesteder og fritidsinteresser – alt handlet om å velge sin
livsstil og å vise dette for omverdenen. Stilen ble i stor grad skapt av
ungdommen selv, altså forbrukeren,
mer eller mindre åpenlyst i samhandling med andre aktører, som produsentene, butikkene og avantgarden
innen populærkulturen der særlig
rockemusikere og filmskuespillere var
forbilder. Sosse- og frike-stilen kom
imidlertid snart til å gå i oppløsning.

Det oppstod undergrupper under
hovedgruppene, og det kom til nye
retninger på slutten av 1970-årene.
Særlig punkerne skulle komme til å få
stor betydning for moten. 1980-årene
var i gang.
Noter:
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ANNE METTE HEGDAHL

Kunstnerliv og rivningstrusler
- om Hønse-Lovisas hus på 1970-tallet
Den 8.november 1969 stod et fotografi av Hønse-Lovisas hus i Dagbladet med følgende billedtekst: «Riv det hele ned». Dette
fikk den unge arkitektstudenten Rolf Terjesen til å kontakte byantikvar Thorleif Sellæg og i et notat fra boligsjefen i Oslo til
Byantikvaren datert allerede 17.11.1969 gis det tillatelse til å leie ut huset med helt klare forbehold: «Tillatelse til å disponere eiendommen er av helt midlertidig karakter og kan trekkes tilbake med 30 – tretti – dagers varsel.»
I forbindelse med utstillingen PORTRETTER som viste fotografier og
presenterte intervjuer med folk som
har hatt tilknytning til Hønse-Lovisas
hus i nyere tid, forteller Laila Raffelsen om sine besteforeldre som leide
huset av Oslo kommune fra midten av
1930-tallet. Hennes bestemor Sigrid
Johansens bodde der til godt utpå
1960-tallet og hennes høyeste ønske
hadde vært å få innlagt vann og å få
lov til å male huset. Det er nærliggende å tenke seg at grunnen til at dette
ikke ble noe av, var at kommunen
planla å rive huset.
Noe som også underbygges av et
brev til Byplankontoret skrevet 27.august 1962 av Arno Berg, daværende
byantikvar: «Denne lille stue, som
ligger på nedsiden like øst for Beyerbrua, har jeg først nå oppdaget er
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truet av reguleringen. Stuen ligger i så
bratt i lende at det er umulig å trekke
den lenger ut. Det er et spørsmål om
den planlagte gatelinje her kunne reduseres noe så stuen kunne bli liggende. Den er en ypperlig blikkfanger i
strøket omkring Beyerbrua fra hvilken
kant man enn kommer. Det ville være
et stort tap om den ble fjernet. Stuen
er i god stand og bebodd.»1
Etter at Sigrid Johansen flyttet ut
hadde nok huset stått ubebodd en
periode, men i 1969 fikk altså Rolf
Terjesen leiekontrakt fra byantikvaren. Han begynte umiddelbart å sette
huset i stand. I et brev til byantikvaren et år senere spør Rolf blantannet
om mulighetene for å få satt i inn
smårutete vinduer, dessuten har han
reparert det elektriske anlegget og
malt innvendig. Videre skriver han:

«Jeg har forstått det slik at det i første
rekke har vært Parkvesenet som har
ønsket huset fjernet. I sommer ble
vannposten ved huset flyttet og jeg
var da og snakket med de ansvarlige for planleggingen av parken ved
denne delen av elven. Jeg forstod det
da slik at det ikke var noe preserende
ønske fra Parkvesenet å fjerne huset.
En gangvei som først var planlagt over
tomten, var blant annet siden omarbeidet på grunn av fallet og går nå
utenom.»2
3.juni 1971 skriver Rolf Terjesen
nok et brev til byantikvaren der han
sier at Parkvesenet har latt huset
stå, men at de fullstendig ignorerer
omgivelsene når de nå er i ferd med
å etablere park langs Akerselva. Han
kommer derfor med noen forslag for å
integrere miljøet rundt huset til par-

Akerselva med Vøyenfallene og Beierbrua en gang i 1890-årene. Midt i bildet ser vi Hønse-Lovisas hus. Den norske hesteskosømfabrikk til
høyre.
FOTO: J. DAVID
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fikk den unge arkitektstudenten Rolf Terjesen til å kontakte byantikvar Thorleif Sellæg og i et notat fra boligsjefen i Oslo til
Byantikvaren datert allerede 17.11.1969 gis det tillatelse til å leie ut huset med helt klare forbehold: «Tillatelse til å disponere eiendommen er av helt midlertidig karakter og kan trekkes tilbake med 30 – tretti – dagers varsel.»
I forbindelse med utstillingen PORTRETTER som viste fotografier og
presenterte intervjuer med folk som
har hatt tilknytning til Hønse-Lovisas
hus i nyere tid, forteller Laila Raffelsen om sine besteforeldre som leide
huset av Oslo kommune fra midten av
1930-tallet. Hennes bestemor Sigrid
Johansens bodde der til godt utpå
1960-tallet og hennes høyeste ønske
hadde vært å få innlagt vann og å få
lov til å male huset. Det er nærliggende å tenke seg at grunnen til at dette
ikke ble noe av, var at kommunen
planla å rive huset.
Noe som også underbygges av et
brev til Byplankontoret skrevet 27.august 1962 av Arno Berg, daværende
byantikvar: «Denne lille stue, som
ligger på nedsiden like øst for Beyerbrua, har jeg først nå oppdaget er
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truet av reguleringen. Stuen ligger i så
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et stort tap om den ble fjernet. Stuen
er i god stand og bebodd.»1
Etter at Sigrid Johansen flyttet ut
hadde nok huset stått ubebodd en
periode, men i 1969 fikk altså Rolf
Terjesen leiekontrakt fra byantikvaren. Han begynte umiddelbart å sette
huset i stand. I et brev til byantikvaren et år senere spør Rolf blantannet
om mulighetene for å få satt i inn
smårutete vinduer, dessuten har han
reparert det elektriske anlegget og
malt innvendig. Videre skriver han:

«Jeg har forstått det slik at det i første
rekke har vært Parkvesenet som har
ønsket huset fjernet. I sommer ble
vannposten ved huset flyttet og jeg
var da og snakket med de ansvarlige for planleggingen av parken ved
denne delen av elven. Jeg forstod det
da slik at det ikke var noe preserende
ønske fra Parkvesenet å fjerne huset.
En gangvei som først var planlagt over
tomten, var blant annet siden omarbeidet på grunn av fallet og går nå
utenom.»2
3.juni 1971 skriver Rolf Terjesen
nok et brev til byantikvaren der han
sier at Parkvesenet har latt huset
stå, men at de fullstendig ignorerer
omgivelsene når de nå er i ferd med
å etablere park langs Akerselva. Han
kommer derfor med noen forslag for å
integrere miljøet rundt huset til par-

Akerselva med Vøyenfallene og Beierbrua en gang i 1890-årene. Midt i bildet ser vi Hønse-Lovisas hus. Den norske hesteskosømfabrikk til
høyre.
FOTO: J. DAVID
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Karin (Grimstad) og Anne Berit (Nedland), 17. mai 1970, første
gang i huset.

Fest i stua, 1971.
FOTO: UKJENT FOTOGRAF / PRIVAT

FOTO: UKJENT FOTOGRAF / PRIVAT

Huset males på dugnad.
FOTO: UKJENT FOTOGRAF / PRIVAT
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ken. Spesielt er han bekymret for at
syrinhagen på nedsiden skal bli offer
for «bulldosernes vrede», og at man
ikke skal ta vare på natursteinsmurene og det som er igjen av sluseporter
og plattform etter det gamle vanninntaket.
Rolf Terjesen lever dessverre ikke
lenger, men i forbindelse med den
tidligere nevnte utstillingen PORTRETTER intervjuet vi også Anne
Berit Nedland og Karin Grimstad.
De to jentene gikk på Kunst- og hånd-

verkskolen og da Rolf reiste på ferie
sommeren 1970 trengte han noen til
å se etter katten.
Her er et utdrag fra et brev Anne
Berit sendte hjem til sine foreldre på
Sørlandet i mai 1970:3 «JEG ER SÅ
GLAD. Nå skal dere høre. Jeg kan bo
i huset til Rolf i juni… Tenk det !!! Et
lite deilig hus helt alene. Det er 3 store rom, kjøkken, soveværelse og stue,
og så har Rolf innredet så koselig…..».
På høsten i 1971 flyttet Anne Berit
og Karin permanent inn i Hønse-Lovi-

sas hus. Da så nemlig Rolf seg nødt til
å finne en bolig med bedre standard
– et iskaldt hus uten innlagt vann og
utedo var lite egnet når man ventet
familieforøkelse. Det var fortsatt
Rolf som hadde leiekontrakt med
byantikvaren, mens jentene hadde en
egen avtale med Rolf. Trusselen om
utkastelses på kort varsel lå hele tiden
å lurte i bakgrunnen.
Dette dempet imidlertid ikke
jentenes entusiasme. I nok et brev til
Anne Berits foreldre datert 13. sep-
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Rolf Terjesen ved huset 17. mai 1970.

Frokost ute i det grønne.

FOTO: UKJENT FOTOGRAF / PRIVAT

FOTO: UKJENT FOTOGRAF / PRIVAT

tember 1971 skriver hun: «Nå sitter
Karin og jeg her i stua hvor vi skal
sove i natt fordi vi har malt sengene
blå. Vi har også malt utedøra grønn,
så nå kan vi ikke komme ut. Så har vi
malt fat og gryter og litt på doen rødt
og alle kleshengerne røde, svarte,
fiolette og gule. Det er så vanskelig å
stoppe å male når en har begynt, men
nå er klokka over 12, så vi kjenner at
vi er trøtte…….Nå til lørdag skal vi
ha innvielsesfest for huset her, så da
må vi være ferdig med all maling. Da
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kommer det folk fra skolen og AHO
(Arkitekthøyskolen) hit, og vi skal
lage en slags suppe og loff tenkte vi.
Det blir nok moro.»
Dette var ikke den eneste festen i
huset på denne tiden. Bilder fra Anne
Berits fotoalbum gir flere glimt fra
de unge studentenes livlige sammenkomster. «Selvfølgelig var miljøet
preget av hippie-tid og av politisk
engasjement, men vi holdt oss unna
dop.». Og så jobbet Anne Berit og
Karin på Club7. De satt i garderoben,

for 50 kr kvelden, pluss middag og
drosje hjem, men så fikk de til gjengjeld gratis inngang til alle konserter
og arrangementer på de kveldene de
hadde fri.
I nok i et av Anne Berits brev til
foreldrene får vi et inntrykk av den
dugnadsånden som rådet i vennekretsen: «Vi har kjøpt 13 liter låvemaling
og skal male huset vårt utvendig. Rolf
kommer fra Kampen med stige og
mange andre kommer, så det skulle
ikke ta så lang tid skulle jeg tro» […]

Anne Berit på kjøkkenet.

Karin og Anne Berit er klare for haiketur.

FOTO: UKJENT FOTOGRAF / PRIVAT

FOTO: UKJENT FOTOGRAF / PRIVAT

Hattefest i huset.

Anne Berit i hagen.

FOTO: UKJENT FOTOGRAF / PRIVAT

FOTO: UKJENT FOTOGRAF / PRIVAT
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17. mai-fest i fint vårvær.
FOTO: UKJENT FOTOGRAF / PRIVAT

«Vi var 10 stykker og den lille ungen
til Rolf på 4 mnd. …..Når hele huset
var blitt rødt, hadde jeg ferdig grønnsaksuppe….. Hilsen en rødprikkete
Anne Berit. Og så er det hilsninger fra
Karin, som takker for mat, syltetøy,
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nøttekaker og så videre, men spesielt for peppernøttene ( uff ! de er så
altfor gode !)».
På spørsmål om de fikk lov til å
male huset svarer Anne Berit: «Vi
spurte aldri noen vi.»

Men å bo i Hønse-Lovisas hus
på vinterstid var langt fra noen fest.
Vinduene ble plastet og tettet med
twist, mens jentene forteller at de
skrapte rim fra veggene i kammerset,
og at de tok på seg Helly Hansens
varmedresser når de gikk til sengs.
Det å leve uten innlagt vann var også
en utfordring. De snille damene på
Sagene bad lot de to kunststudentene
skylle klesvasken sin i dusjen i badet,
og da vannet frøs en vinter, kom folk
fra kommunen med store melkespann
med varmt vann.
På 1970-tallet var miljøet ved
Beierbrua et helt annet enn det er i
dag. I de store fabrikkbygningene var
tekstilindustrien nedlagt eller flyttet,
mens området var preget av ulike
typer næringsvirksomhet, men også
av tomme mørke lokaler, og så var
det uteliggere da. «Det var ikke fritt
for at jeg innimellom var temmelig
mørkredd» sier Anne Berit. «En gang
var det en som stakk av med stereoanlegget vårt og en annen gang fant jeg
en boms sovende i klesskapet med en
flaske øl ved siden av seg.»
Etter hvert fikk jentene samboere
og da skiftet de på å ligge på stua og
på kammerset. Det var mye varmere i
stua. Det var Karin som flyttet ut først,
og i 1978 flyttet også Anne Berit ut
av Hønse-Lovisas hus. Da huset ble

stående tomt tok det ikke lang tid før
stedet ble ramponert av uteliggere og
andre, men heldigvis dukket det snart
opp en ny redningsmann, nemlig
forfatteren Sigbjørn Hølmebakk, men
den historien tilhører neste kapittel i
fortellingen om Hønse-Lovisas hus.
Noter:
1

2
3

Arkivet etter Byantikvaren i Byarkivet, Oslo
Kommune
Op.cit
Sitater er hentet fra private brev mellom Anne
Berit Nedland og hennes foreldre.

Anne Mette Hegdahl har i ti år vært
ildsjel og ansvarlig for driften av
Hønse-Lovisas hus. Hun overlater nå
stafettpinnen til Oslo Museum, som
gjennom bevilling fra Oslo Kommune
overtar driften av det lille røde huset
ved Beierbrua.

Hønse-Lovisas hus slik det så ut på
1970-tallet, nymalt og bebodd.
FOTO: UKJENT FOTOGRAF/ PRIVAT
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LARS EMIL HANSEN

Kulturkafeen Hønse-Lovisas hus
– nå en del av Oslo Museum
I over ti år har Anne Mette Hegdal drevet kulturkafé i det lille røde huset ved Akerselva, som til daglig går under navnet «Hønse-Lovisas hus». Her har hun stekt vafler og servert kaffe, laget kunst- og kulturhistoriske utstillinger og invitert til foredrag og
andre kulturelle aktiviteter. Hun har skapt en positiv møteplass i nærmiljøet, som er satt stor pris på av både folk i bydelen og
turgåere langs elva. Ja – til og med franske matmagasiner har vært på besøk og sikret seg vaffeloppskriften hennes.
Kulturkafeen Hønse-Lovisas hus har
vært en viktig samarbeidspartner
for Oslo Museum i disse ti årene, og
spesielt fra 2011, da museet fikk i
oppdrag av Kulturdepartementet å
utvikle et nytt formidlingstilbud for
Akerselvas industri- og arbeiderhistorie i samarbeid med bydel Sagene,
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek og Norsk Teknisk Museum.
Formidlingstilbudet fikk navnet Arbeidermuseet og lokaler i Sagveien 28,
hvor vi siden 2013 har vist den faste
utstillingen «Fabrikkjenter og industriherrer» og flere skiftende utstillinger. Nå vises blant annet utstillingen
«Kunstnerblikk på Akerselva», der
bilder fra Bymuseets kunstsamling
stilles ut.
Anne Mette Hegdahl kom raskt
med i arbeidsgruppa for utviklingen
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av Arbeidermuseet, og har siden vært
en sentral bidragsyter i den felles programleggingen under vignetten «Ved
Akerselva», der også de andre samarbeidspartnerne og Oslo kommune ved
Kulturetaten og Byarkivet deltar.
Nå har imidlertid Anne Mette valgt
å avslutte sin virksomhet ved Akerselva, og vende tilbake til hjembyen
Steinkjer og nye prosjekter der. Da vi
på museet ble kjent med planene hennes, ble vi bekymret for hva som skulle
skje med huset og hvilket innhold det
skulle fylles med. Glade ble vi derfor
da vi fikk vite at også byråd for kultur,
idrett og frivillighet – Rina Mariann
Hansen – var bekymret, og at hun
ønsket at huset fortsatt skulle brukes
til kultur- og historieformidling. Bydel
Sagene signaliserte også at de ønsket
driften videreført, og mente at Oslo

Museum kunne være en egnet aktør.
Museet er takknemlig for at vi har
fått denne muligheten, selv om vi
vil savne det gode samarbeidet med
Anne Mette. Vi mener at vi med tre
formidlingsteder ved Akerselva kan
tilby Oslos befolkning og tilreisende
besøkende gode møteplasser og attraktiv formidling av byens nærings-,
industri- og arbeiderhistorie. Den
gamle sagmesterboligen – som i ettertid har fått navn etter Oskar Braatens
romanskikkelse – er et godt supplement til utstillingene i Sagveien 28 og
arbeiderboligen i Sagveien 8, som vi
formidler på vegne av Oslo Byes Vel.
I Hønse-Lovisas hus vil vi fortsette
virksomheten med skiftende utstillinger, faglige møter og formidling av
Oslohistorie med tilknytning til Akerselva og områdene rundt. Og vi ønsker

å videreføre den gode møteplassen
som huset er blitt – med hjemmelaget
mat, kaffe og annen drikke, fyr på peisen vinterstid og bord ute ved elva om
sommeren. Velkommen til Arbeidermuseet og Hønse-Lovisas hus!

Fra venstre; Lars Inge Merok Olsen,
konstituert direktør, Kulturetaten,
Anne-Mette Hegdahl, Rina Mariann Hansen, byråd for kultur, idrett og frivillighet og
Lars Emil Hansen, direktør Oslo Museum.
FOTO: SIRIL BULL HENSTEIN
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Fra venstre; Lars Inge Merok Olsen,
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Lars Emil Hansen, direktør Oslo Museum.
FOTO: SIRIL BULL HENSTEIN
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Sammenslåing i boligsakens navn
I år er det 70 år siden Oslo og Aker ble slått sammen til én stor bykommune. Sammenslåingen var løsningen på byens boligproblemer, men veien fram var både kronglete og lang.
For 180 år siden trådte formannskapsloven i kraft og Kommune-Norge
så dagens lys. Basert på grensene til
de gamle prestegjeldene ble 392 kommuner opprettet. Helt fram til etter
siste krig var trenden at kommunene
ble delt i stedet for slått sammen. I
1940 var det 747 kommuner i Norge,
mange av dem bittesmå.
Det hadde vært mange gode
grunner til å dele opp kommunene i
mindre enheter. Kommunikasjonene
var dårlige, den norske topografien
skapte barrierer også for styre og
stell, og folk ønsket å bestemme over
eget lokalsamfunn. Å slå kommuner
sammen, var på sin side en fremmed
tanke. Bare en håndfull kommuner ble
slått sammen før Andre verdenskrig.
Man kunne telle dem på to hender, og
attpåtil ble et par av dem delt på nytt
etter å ha vært sammen noen år.
Raskeste vekst i Europa
Mens de mange kommunedelinge-
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ne hadde skjedd på frivillig basis,
var kommunesammenslåing et mye
mer betent område. Man skuslet for
det første ikke med lokal identitet
og tilhørighet. Troen på det lokale
selvstyret var dessuten sterk, noe de
mange kommunedelingene jo var et
uttrykk for.
Fornuften sa på sin side at Aker og
Kristiania var en naturlig enhet som
burde bli styrt samlet – som én kommune. For det første var hovedstaden
en by med alt for snevre grenser som
strevet med å løse de kommunale
oppgavene innenfor sitt territorium.
I Aker kommune – som omsluttet
Kristiania på alle kanter, og som var
16 ganger større enn selve byen, var
det godt om plass. Men Aker lot ikke
byen få særlig spillerom på sin grunn.
Det som var av urban vekst i Aker,
skjedde i hovedsak på privat initiativ,
uten kommunal innblanding.
Kristiania var på sin side den
hurtigst voksende byen i Europa.

Befolkningstallet var raskt på vei mot
200 000 på slutten av 1800-tallet, ti
ganger så mange som da Formannskapsloven ble innført i 1838. Alle
disse menneskene skulle ha seg tak
over hodet, men det manglet en overordnet plan som kunne løse boligbehovet. Også i byen var det «det private
initiativ» som styrte boligbyggingen.
Bygårder skjøt i været på ledige tomter
langs byens gater. Samtidig ble nye
skoler, kirker og ulike forsamlingshus
reist, og sakte men sikkert ble byens
tilgjengelige arealer brukt opp.
Elendighet bak flotte fasader
En ytterligere vekst måtte skje på
Akers grunn. Landkommunen hadde
gitt fra seg arealer til Kristiania i 1859
og 1878, men dette var ikke av barmhjertighet for byen; Akers motivasjon
for disse byutvidelsene var å kvitte seg
med fattige forsteder som satte eget
fattigvesen på hard prøve. På slutten
av 1800-tallet oppsto det imidlertid

Maleriet av Knud Bull fra 1836, viser Vestre Aker på sitt vakreste. Gården midt i bildet er Tuengen gård, som i dag ligger gjemt mellom
villaer på Borgen i Vestre Aker bydel. Kornet er høstet og satt på hesjer og noen geiter lar seg melke på knausen i forgrunnen. I dag er nedre
del av Tuengen allé den gamle innkjørselen til gården.
FOTO: RUNE AAKVIK
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Arbeiderbolig på Rodeløkka, ca 1930.
FOTO: NANNA BROCH

Foregående side: Situasjonskart over
Oslo og Aker, laget i forbindelse med Oslo
Museums utstilling «Drabantbyen kommer»
i 2008. Landkommunen Aker omsluttet
hovedstaden fullstendig. Oslo lå liten og
inneklemt og skrek etter mer plass å vokse
på. Dagens T-banenett tegnet inn i rødt.
Alle stasjonsnavnene skriver seg fra tidligere
Aker-gårder som avga grunn til drabantbyutbyggingen etter kommunesammenslåingen i 1948.
PRODUSENT: TERJE ABRAHAMSEN

en ny situasjon. Tog og etter hvert forstadsbaner gjorde det mulig for byfolk
å bo på landet og arbeide i byen. Bare
det siste tiåret av 1800-tallet vokste
Akers befolkning med 8000. Mens det
før var fattigfolk som dannet forsteder
utenfor byen, var det nå godt bemidlede kristianiabeboere som bidro til
befolkningsveksten i Aker.
For Kristianias del betydde dette
tapping av skattekraft. Det løste heller
ikke plassproblemet. Frem til Kristianiakrakket i 1899 ble det bygget i et
voldsomt tempo. Men bak de solide
og tilsynelatende staselige fasadene
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på de nye bygårdene skjulte det seg
en fryktelig sannhet. Gårdsrommene
var bitte små, de sanitære forholdene
var uverdige og brannsikkerhet var
totalt fraværende i gårder hvor det
bodde 7-8 ganger så mange personer
som det gjør i de samme gårdene i
dag. Gårdene var bygget av spekulanter som tenkte penger og profitt, og
ikke på de stakkars menneskene som
skulle bo i dem.
Krakket i 1899 førte dessuten til
enda høyere arbeidsløshet og mer
nød, og ettervirkningene varte lenge.
I følge byens første boligkontrollør,

Nanna Broch, måtte flere og flere
klare seg med mindre plass for å få
endene til å møtes. Svært mange måtte nøye seg med råe, fuktige og kalde
kjellerrom som knapt nok kunne
kalles en bolig.
Diffus grense
Bolignød og trangboddhet var en
alvorlig trussel mot folks helse og
evne til å overleve. Tanken om at det
offentlige måtte gå inn og løse problemene gjennom sosial boligbygging
var nokså fremmed. Man pekte heller
på den uheldige kommunalteknisk si-
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tuasjonen den diffuse bygrensa bidro
til for de to kommunene. Flere steder
fulgte bygrensa gateløpene, som i
Kirkeveien på byens vestkant. Den
ene siden av gata lå i Kristiania, den
andre i Aker. Et par steder gikk grensa
til og med rett gjennom hus, som på
Mailund straks nord for Rosenhof.
Skolebarn som bodde nær bygrensa
måtte på sin side gå lange veier inn
i Aker for å gå på skole. Og hvordan
løste man snøbrøyting, når gater som
Trondheimsveien og Geitemyrsveien
var delt mellom to kommuner?
Spørsmålene var mange, og svaret
var åpenbart en kommunesammenslåing. Det tradisjonelle skarpe skillet
mellom by og land var i ferd med å
viskes ut. Riktig nok lå det flere hundre små og store gårder i Aker, men
landbruket var på full retrett. Gårder
ble utparsellert og driften ble lagt om
for å tilpasse byens umiddelbare nærhet. Det var dessuten vanskelig å se at
Aker var en naturlig enhet. Kommunen bar mer preg av å inneholde en
rekke områder med villastrøk ute på
landet, uten noe sentrum. Stasjonssteder som Bryn og Grorud hadde
riktig nok et snev av sentrumsdannelse over seg, men det ble likevel ikke
gjort noe forsøk fra Aker sin side på å
utvikle disse stedene. Betegnende var
det at Akers kommuneadministrasjon
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helt siden 1859 hadde ligget i byen, i
Trondheimsveien 5.
Motstand fra Aker
Tanken om at kommunen måtte
ta et initiativ i boligbyggingen for
å avskaffe de uutholdelige lidelsene trangboddheten førte med seg,
modnet imidlertid utover 1900-tallet.
De første kommunale leiegårdene sto
ferdig så tidlig som i 1902 i Dannevigsveien 7 og Åkebergveien 50. Men
det var først etter verdenskrigens slutt
i 1918, at Kristiania kommune aktivt
tok tak i problemene med utbyggingen av områder som Torshov, Lindern
og Åsen.
Også andre boligprosjekter ble
støttet eller påbegynt i regi av Kristiania kommune, på Akers grunn. Men
Kristiania opplevde gang på gang å
bli motarbeidet av Aker, også når det
gjaldt oppkjøp av eiendommer. Så
vanskelig og betent ble situasjonen at
Kristiania stoppet all byggevirksomhet i Aker fra 1931.
I stedet måtte byen prøve å forhandle med Aker. Men Aker viste seg
fra sin vrangeste side også her. Dette
kom til uttrykk på flere vis. I 1916
hadde eksempelvis formannskapet
i Kristiania besluttet å nedsette en
komité som skulle utrede forutsetningene for en mulig sammenslåing. Men

komiteens arbeid ble umuliggjort fordi Aker nektet å utlevere opplysninger
om tilstanden i herredet.
Hit, og ikke lenger, lød med andre
ord parolen når Akers representanter,
med ordfører Peter Andreas Morell fra
Nedre Grefsen gård i spissen, sto på
byens terskel og skuet utover de skitne arbeidergårdene, fabrikkpipene og
kristianiatåka. I ryggen hadde de et
grønt, frodig paradis, med tusenvis av
villaer, hager og ikke minst gårdsbruk
som lå flott til i det bølgende åkerlandskapet; og bak der igjen de mektige og uberørte skogene. Vi gir ikke fra
oss en tomme, skal Morell ha uttalt!
Men så var det dette med fornuften: Hvor realistisk var det at Aker
kunne greie å stå i mot en svulmende
hovedstad i sin midte? Akers representanter var jo ikke blinde for de
problemer både Aker og Kristiania
sto overfor all den tid deres eksistens
tross alt var vevet sammen. Akers
motsvar til byutvidelsen var derfor å
opprette et lovfestet samarbeid mellom kommunene.
Fra nei til ja til nei
På 1930-tallet hadde akersbygda endret seg så mye at motstanderne mot
en sammenslåing var på vei til å miste
sitt solide fotfeste. Akers befolkning
var i rask vekst. Bønder var byttet ut

Kirkeveien var grense mellom Aker og Oslo, her før Marienlystblokkenes tid, ca 1925.
FOTO: GRAN KORTFORLAG

med byfolk i styre og stell, og i enda
større grad hadde Aker fått en mer
urban karakter. Motstanderpartiene
Høyre og Bondepartiet, var på vikende front, Arbeiderpartiet var på sin
side i siget. I 1934 gikk de sammen
med Venstre til valg på en sammenslåing av kommunene, noe som anta-

gelig bidro til at de fikk ytterligere økt
oppslutning.
Året etter klarte de, med hjelp
av Frisinnede Venstre, å få flertall
i herredsstyret for at Aker skulle
nedsette en komité som skulle se på
sammenslåingen. Men arbeidet ble
stadig utsatt, og særlig Høyre gjorde

det partiet kunne for å hale ut tida.
Samtidig ble det holdt massemøter
rundt omkring i Aker. Velforeninger
presset på for å få saken gjennom. De
ga uttrykk for den uholdbare situasjon den «kunstige» bygrensa skapte
for deres medlemmer og lokalsamfunnene de representerte.

27

tuasjonen den diffuse bygrensa bidro
til for de to kommunene. Flere steder
fulgte bygrensa gateløpene, som i
Kirkeveien på byens vestkant. Den
ene siden av gata lå i Kristiania, den
andre i Aker. Et par steder gikk grensa
til og med rett gjennom hus, som på
Mailund straks nord for Rosenhof.
Skolebarn som bodde nær bygrensa
måtte på sin side gå lange veier inn
i Aker for å gå på skole. Og hvordan
løste man snøbrøyting, når gater som
Trondheimsveien og Geitemyrsveien
var delt mellom to kommuner?
Spørsmålene var mange, og svaret
var åpenbart en kommunesammenslåing. Det tradisjonelle skarpe skillet
mellom by og land var i ferd med å
viskes ut. Riktig nok lå det flere hundre små og store gårder i Aker, men
landbruket var på full retrett. Gårder
ble utparsellert og driften ble lagt om
for å tilpasse byens umiddelbare nærhet. Det var dessuten vanskelig å se at
Aker var en naturlig enhet. Kommunen bar mer preg av å inneholde en
rekke områder med villastrøk ute på
landet, uten noe sentrum. Stasjonssteder som Bryn og Grorud hadde
riktig nok et snev av sentrumsdannelse over seg, men det ble likevel ikke
gjort noe forsøk fra Aker sin side på å
utvikle disse stedene. Betegnende var
det at Akers kommuneadministrasjon

26

helt siden 1859 hadde ligget i byen, i
Trondheimsveien 5.
Motstand fra Aker
Tanken om at kommunen måtte
ta et initiativ i boligbyggingen for
å avskaffe de uutholdelige lidelsene trangboddheten førte med seg,
modnet imidlertid utover 1900-tallet.
De første kommunale leiegårdene sto
ferdig så tidlig som i 1902 i Dannevigsveien 7 og Åkebergveien 50. Men
det var først etter verdenskrigens slutt
i 1918, at Kristiania kommune aktivt
tok tak i problemene med utbyggingen av områder som Torshov, Lindern
og Åsen.
Også andre boligprosjekter ble
støttet eller påbegynt i regi av Kristiania kommune, på Akers grunn. Men
Kristiania opplevde gang på gang å
bli motarbeidet av Aker, også når det
gjaldt oppkjøp av eiendommer. Så
vanskelig og betent ble situasjonen at
Kristiania stoppet all byggevirksomhet i Aker fra 1931.
I stedet måtte byen prøve å forhandle med Aker. Men Aker viste seg
fra sin vrangeste side også her. Dette
kom til uttrykk på flere vis. I 1916
hadde eksempelvis formannskapet
i Kristiania besluttet å nedsette en
komité som skulle utrede forutsetningene for en mulig sammenslåing. Men

komiteens arbeid ble umuliggjort fordi Aker nektet å utlevere opplysninger
om tilstanden i herredet.
Hit, og ikke lenger, lød med andre
ord parolen når Akers representanter,
med ordfører Peter Andreas Morell fra
Nedre Grefsen gård i spissen, sto på
byens terskel og skuet utover de skitne arbeidergårdene, fabrikkpipene og
kristianiatåka. I ryggen hadde de et
grønt, frodig paradis, med tusenvis av
villaer, hager og ikke minst gårdsbruk
som lå flott til i det bølgende åkerlandskapet; og bak der igjen de mektige og uberørte skogene. Vi gir ikke fra
oss en tomme, skal Morell ha uttalt!
Men så var det dette med fornuften: Hvor realistisk var det at Aker
kunne greie å stå i mot en svulmende
hovedstad i sin midte? Akers representanter var jo ikke blinde for de
problemer både Aker og Kristiania
sto overfor all den tid deres eksistens
tross alt var vevet sammen. Akers
motsvar til byutvidelsen var derfor å
opprette et lovfestet samarbeid mellom kommunene.
Fra nei til ja til nei
På 1930-tallet hadde akersbygda endret seg så mye at motstanderne mot
en sammenslåing var på vei til å miste
sitt solide fotfeste. Akers befolkning
var i rask vekst. Bønder var byttet ut

Kirkeveien var grense mellom Aker og Oslo, her før Marienlystblokkenes tid, ca 1925.
FOTO: GRAN KORTFORLAG

med byfolk i styre og stell, og i enda
større grad hadde Aker fått en mer
urban karakter. Motstanderpartiene
Høyre og Bondepartiet, var på vikende front, Arbeiderpartiet var på sin
side i siget. I 1934 gikk de sammen
med Venstre til valg på en sammenslåing av kommunene, noe som anta-

gelig bidro til at de fikk ytterligere økt
oppslutning.
Året etter klarte de, med hjelp
av Frisinnede Venstre, å få flertall
i herredsstyret for at Aker skulle
nedsette en komité som skulle se på
sammenslåingen. Men arbeidet ble
stadig utsatt, og særlig Høyre gjorde

det partiet kunne for å hale ut tida.
Samtidig ble det holdt massemøter
rundt omkring i Aker. Velforeninger
presset på for å få saken gjennom. De
ga uttrykk for den uholdbare situasjon den «kunstige» bygrensa skapte
for deres medlemmer og lokalsamfunnene de representerte.

27

I 1937 vedtok herredsstyret med
31 mot 29 stemmer å anbefale sammenslåing mot at eiendomsskatten
skulle begrenses og Akershus fylke
ikke skulle kreve erstatning for tap av
skattekraft. Men samme høst var det

nytt valg. Høyre, Frisinnede Folkeparti og Bondepartiet fikk flertallet
tilbake, og omtrent ett år etter forrige
vedtak om sammenslåing, fattet herredsstyret et motsatt vedtak som sa
nei til sammenslåing.

Nest største by i verden
Saken lå igjen død helt til tyskerne
invaderte Norge. Okkupantene så
raskt hvor uhensiktsmessig atskillelsen av Oslo og Aker var og beordret
sammenslåing. Men hendelser ute

Lindern hageby med ble fullført i 1920 og består av 25 frittliggende blokker med til sammen 525 leiligheter. Linderngata 4, 6 og 8 midt i
bildet, Fayes gate 1, 3 og 5 til venstre. Fotografiet er antagelig tatt kort tid etter at de første familiene flyttet inn.
FOTO: UKJENT FOTOGRAF

Aker herreds administrasjonsbygning i Trondheimsveien 5, bygget som utvidelse av Akers Sparebank på 1850 tallet. Fotografi tatt i 1938.
FOTO: FRITZ HOLLAND
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på slagmarken i Europa gjorde at
nazimyndighetene endret fokus og
saken ble stilt i bero. Sosialistisk flertall både i Aker og Oslo etter krigen,
ga imidlertid nådestøtet for Aker
kommune. Den 2. juli 1947 ble lov
om sammenslutning av Oslo og Aker
vedtatt. Aker skulle opphøre som en

egen kommune fra 1. januar 1948.
Kommunen fikk nå tilgang til store
tomtereserver hvor den kunne drive
en planmessig og sosiale boligbygging. Planleggingen av lyse og luftige
boliger i grønne og åpne omgivelser
ga håp og glede for tusenvis som sto
i boligkø. Aker kommune, som en

administrativ enhet, forsvant på sin
side raskt ut av folks bevissthet. Opp
av bondens fedrejord vokste det opp
drabantbyer, og menneskene som flyttet inn ante lite om at nettopp blokka
deres lå på jordet til en gammel Akergård.
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ANNE WICHSTRØM

Et illegalt akademi i Frognerveien
Å surfe gjennom listene til Blomqvist Nettauksjon kan iblant gi morsomme funn. Ukjent lys kastes over norsk maleri, kunstnere som ikke lenger er så kjente gir gledelig gjensyn og ny kunnskap. Høsten 2016 festet jeg meg ved Gladys Rakneruds
lille atelierinteriør med den fascinerende tittel Fra det illegale akademi i Frognerveien 25. Bildet er usignert, men kunsterens
navn og bildets tittel var skrevet på en lapp festet til rammens bakside. I dag er maleriet del av Oslo Museums samling.
Gladys Florence White Nilssen, senere
Gladys Raknerud, født 1912, hadde
engelsk mor og norsk far og vokste
opp i Kristiania og i Chertsey utenfor
London. Hun gikk på vindusdekoratørskole i Hamburg (1936) og tok
interiørarkitektutdannelse i København (1938) før hun utdannet seg til
billedkunstner, først på Statens Håndverks- og kunstindustriskole (1939),
så på Statens Kunstakademi fra 1940.
Kort etter at hun begynte på Akademiet, okkuperte tyskerne Norge,
og det førte til store endringer, også
for kunstnerne. Studenter og lærere
forlot Kunstakademiet i protest, men
var ikke sene om etablere et frittstående, illegalt akademi på loftet til den
nedlagte korsettfabrikken Norena i
Pilestredet 15b og kalte det Fabrikken. Etter to år måtte de flytte ut og
finne andre steder å være. I 1943 finner vi Gladys Raknerud med venner
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i Frognerveien 25.1 Dette er historien
om et maleri og omstendighetene det
ble skapt under.
Gladys Nilssen: Fra det illegale
akademi i Frognerveien 25
Fire studenter, tre kvinner og en
mann, med staffelier og maleutstyr,
befinner seg i en privat stue som har
parkettgulv med skråstilte planker og
brunlige vegger. På veggen henger det
malerier som assossierer til norske
landskapsmalerier. To av studentene
sitter på fine gamle louis seize stoler.
Til høyre er det en litt ubestemmelig
mørk krok med et grønt skap eller er
det en dør, som ikke er ferdig malt?
Det mørke interiøret har et klart
borgerlig preg og kan åpenbart ikke
opprinnelig være ment som atelier for
en malerskole.
De fire akademielevene er i gang
med å male et stilleben. I midten står

en ryggvendt kjolekledd kvinne ved
staffeliet med et stort lerret. Hun
angir perspektivet i bildet, vender
kroppen lett mot venstre og fester
blikket innover mot en oppstilling på
et bord inne i rommet. I hjørnet foran
til venstre sitter en kvinne bøyd over
staffeliet. Inne i rommet foran bordet
sitter en tredje kvinne og på litt
avstand til høyre en mann, begge ved
staffelier. I likhet med hovedfiguren
retter alle tre oppmerksomheten mot
oppstillingen på bordet.
Objektet som er hovedfokus for
kunstnerne består av tre gjenstander
på en blågrønn duk: en brun krukke
med stor konglelignende topp, en
grønn glassvase og en ubestemmelig
liten figur som likner på et dyrehode.
Gjenstandene er plassert mot en lys
gul og rosa farget bakgrunnsplate. Til
høyre en merkelig skrå lilla plate som
ser ut til å kunne være et improvisert

Gladys Nilssen Raknerud, Fra det illegale akademi i Frognerveien 25, 1943. Olje på plate.
© GLADYS NILSSEN RAKNERUD / BONO 2018 FOTO: RUNE AAKVIK
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på avstand til høyre ser ikke ut til å ha
begynt arbeidet.

Frognerveien 25, på hjørnet av Lille Frogner allé, 1931.
FOTO: UKJENT FOTOGRAF

oppheng for en lampe. Vi skimter en
lyspære øverst og et gjennomskinnelige slør henger over bordet, kanskje
som lampeskjerm. Det ser også ut
som om noen ledninger eller snorer
er spent over bordet. Det hele kan
simpelthen være et helt nødvendig
arrangement for å skaffe motivet lys
på i en tid som hadde knapphet på
strøm og ofte blendingsgardiner for
vinduene.
Vi kan tenke oss at oppstillingen er
plassert på bordet som en arbeidsopp-
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gave for de fire kunstnerne i rommet,
og gjenstandene på bordet reflekteres
faktisk på lerretene. På hovedfigurens store lerret gjengis fargene fra
bakgrunnsplaten, fine fargenyanser
i gult, rosa og grønt. Like ved haken
hennes sees en liten brun flekk som
kan bety at hun er begynt å male
konglekrukken! Krukken er tydeligere på lerretet til kvinnen til venstre,
der vi kan ane penselen ved konglen.
Kvinnen nærmest bordet har også satt
et brunt strøk på lerretet. Mannen litt

Å male stilleben
Å tegne og male stillebener hadde
siden antikken vært en del av den
formelle skoleringen for akademistudenter. Å kunne gjengi objekter i ro,
deres utforming og plassering, deres
materialitet og farge. Det foregikk på
den måten at professoren eller læreren laget en oppstilling av objekter,
frukt, blomster, mat eller dekorative
og hverdagslige gjenstander. Det var
ikke gjenstandenes materielle verdi
som var det viktige, men den korrekte
og kunstneriske utforming av dem.
I kunsthistorien er de nederlandske
mesternes storslåtte stillebenener av
blomster, frukt og delikatesser blant
de mest kjente. I stuen i Frognerveien
25 er oppstillingen beskjeden, og man
kan simpelthen ha brukt ting som var
for hånden, men hatt øye for deres
dekorative potensial. På et akademi
var det en lærer, eller professor, som
stilte opp objektene som skulle bli et
stilleben. Vi vet ikke hvem som gjorde
det her.
Som helhet gir Gladys Nilssens
maleri et sympatisk og interessant
inntrykk. Kunstneren har hatt en
sikker følelse for formale kvaliteter,
en forutsetning for å male et rom med

flere figurer. Med enkle plan, flater
og farger bygger hun et rom som gir
figurene naturlig plass. Det blågrønne
på kjolen til den sittende kvinnen i
forgrunnen gjentas i skapet (døren)
innerst til høyre og skaper en diagonal retning som figurene innpasses
i. Hovedpersonen inntar en grasiøs
naturlig stilling med vekt på venstre
ben. Mot det varmt brunlige i vegger
og gulv er koloritten i figurenes drakter blågrønt og blågrått med flere livlige fargeaksenter som hovedfigurens
røde skjerf og lysende turkise sko.
Lyset faller inn fra venstre og avtegnes
som hvite flekker på nakke og skuldre.
Fargen er påført som synlige strøk i
flere nyanser, som blandes visuelt, en
teknikk som har røtter i impresjonismens maleri.
Noen vil sikkert spørre seg om
maleriet er helt ferdig? Hjørnet til
høyre med det grønne møblet virker
som nevnt uferdig. Det burde vel også
vært malt litt mer på figurene, satt
flere strøk på drakt og hår for å gi inntrykket mer tyngde. Men som helhet
er komposisjon, farger og malemåten
med frie strøk likevel så fullstendig
at vi får inntrykk av å stå overfor et
fascinerende og godt lesbart kunstverk. Det som skaper bildets styrke
og spenning er først og fremst de
fire skikkelsene med mørkhårede

hoder, alle vendt i samme retning i
rolig konsentrasjon om arbeidet de
skal utføre på veien til å bli virkelige
kunstnere. Alle er ryggvendte og kan
ikke identifiseres, og det er bare den
improviserte lampen som er et sikkert
tegn på at det var krig utenfor døren.
Statens Kunstakademi
Det var et vitalt kunstliv i Norge i
1930-årene. Unge kunstnere strømmet til Statens Kunstakademi, som
utvidet elevantallet fra 20 til 40 og
fikk nye lokaler i Kunstnernes Hus.
Høstutstillingene hadde suksess, galleriene i byen presenterte nye trender
gjennom utstillinger av norske og
utenlandske kunstnere. Studentene
fikk impulser fra mange kilder og var
godt orientert med moderne europeisk kunst.
På akademiet var professor Axel
Revold den ledende kraft, sammen
med kollegaen Jean Heiberg hadde
han vært elev på Henri Matisse´
malerskole i Paris. Fargen var hans
viktigste virkemiddel, han lærte
studentene hvordan fargen kan skape
form og rom. Gladys Raknerud regnet
Revold som sin viktigste lærer. I 1935
ble den danske kunstneren Georg Jacobsen ansatt og bidro til en sterkere
formal orientering i undervisningen.
Hans billedbygging med geometriske

virkemidler kan ha passet interiørarkitekten Gladys Nilssen godt.
Dette livlige og selvsikre kunstlivet gikk i stå etter Nasjonal Samlings
overtakelse av makten i 1940. Både
kunstinstitusjonene og kunstnerne
selv ble rammet. I løpet av første år av
okkupasjonen gikk Høstutstillingen
i 1940 som planlagt, men året etter
ble utstillingen sensurert. Bildende
Kunstneres Samfund ble nedlagt, og i
Nasjonalgalleriet ble den NS-vennlige
Søren Onsager ansatt som direktør.
Statens kunstakademi ble underlagt
det nyopprettete Kultur- og folkeopplysningsdepartementet under ledelse
av Gulbrand Lunde, som hadde store
ambisjoner om å organisere alle
kunstfelt i landet etter et autoritært
mønster. Målet var en kunst etter
klassiske idealer, men med rot i det
norske og germanske.2
I 1941 lanserte derfor departementet en såkalt nyordning av
akademiet med Søren Onsager som
talsmann. Det ble satt en strek over
gamle ordninger. Malerklassen, som
Gladys Nilssen gikk i, skulle utvides
til fire år og undervisningen faglig
omstruktureres i retning av strenge
klassiske idealer. Studier av antikken
og de gamle mestere, vekt på portrett
og aktmaleri skulle føre skolen opp
til et nivå som kunne sammenlignes
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med de store europeiske akademiene. Dette var forandringer som sto i
sterk kontrast til den vitale, moderne
undervisningen før 1940 og de ble
møtt med sinne og fortvilelse. Det
kulminerte med en ny utlysning av
professorater i 1941. Axel Revold ble
avskjediget og Jean Heiberg valgte å
fratre. Søren Onsager inntok dermed
de viktigste posisjonene i kunstverdenen, som professor i den øverste
klassen ved siden av direktørstillingen
på Nasjonalgalleriet.
For å få utløp for frustrasjon og i
sympati med sine professorer, formulerte studentene ved formann i Akademisamfundet Victor Sparre et opprop
til departementet med en oppfordring
om å få beholde Revold og Heiberg.
40 av 42 studenter signerte oppropet
og de fleste gikk samtidig til spontan
boikott av Akademiet. Dermed sto
studentene på bar bakke, uten lærere,
uten stipend og uten lokalene i Kunstnernes Hus, som også var blitt stengt.

Studentene på Fabrikken på potetsetting hos Axel Revold på Lysaker i 1942. Gladys Nilssen med geitekillingen ved siden av Axel Revold.
Victor Sparre (Smith) holder den andre geitekillingen. Carl Carlsen (Nesjar) bakerst til venstre.
FOTO: CARL NESJAR / KUNSTHØGSKOLEN I OSLO
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Fabrikken
Men studentene var ikke uten initiativ i den kritiske situasjonen. De var
kjappe med å finne et nytt sted å være,
de forlatte lokalene i loftsetasjen til
Norena Korsettfabrik i Pilestredet
15b. Der var det overlys og god plass
til de omkring 20 studentene som ble

med. De ga det dekknavnet Fabrikken. Blant de 20 var det kunstnere
som ble velkjente etter krigen: Victor
Sparre, Carl Nesjar, Tore Haaland,
Arne Bruland, Reidar Fritzvold, Knut
Frøysaa. Gladys Nilssen var en av få
kvinner. Studentene gikk raskt i gang
med å tegne croquis og male etter modell. Modellene måtte de skaffe selv,
likeledes alt utstyr, staffelier, lerretter,
farger. Lokalene rengjorde de selv
og skaffet koks til oppvarming. De
hadde ikke annen finansiell støtte enn
den de selv kunne skaffe fra familie
og snille venner. Snart ble Heiberg og
Revold trukket inn som faste lærere
og arbeidet uten vederlag helt til krigen sluttet. Mange andre gode krefter
bidro også, Henrik Sørensen og Per
Krohg var innom og ga korrektur.
Fabrikken ble altså kalt et illegalt
akademi, men var vel egentlig ikke
det. Det var jo ikke forbudt å starte sin
egen malerskole. Men den dramatiske
bakgrunnen, nyordningen av akademiet og avskjedigelsen av professorene, førte sikkert til en følelse av å
gjøre noe ulovlig. I den forstand er
betegnelsen «illegalt» forståelig. Det
var modig gjort, men det var antakelig liten grunn til å frykte reaksjoner
fra myndighetene. Den spesielle situasjonen førte studentene sammen og
skapte energi og god stemning. Axel

Revold viste særlig omsorg for dem og
inviterte dem hjem til seg på Lysaker,
der de også kunne være til nytte. En
vårdag i 1942 satte de poteter og ble
fotografert av Carl Carlsen (Nesjar).
Gladys Nilssen står med en geitekilling i armene og Axel Revolds hånd på
armen.
Mot slutten av 1942 måtte Fabrikken flytte fra Pilestredet, men
den «illegale» praksisen fortsatte
andre steder. Private lokaliteter ble
stilt til rådighet, Per Krohgs atelier
på Frogner og fra 1943 atelieret til
kunstsamleren og skipsreder Johannes Sejersted Bødtkers i Setra vei på
Holmenkollen. Vi kjenner også andre
adresser i Oslo der akademielever
samlet seg. Men Frognerveien 25 figurerer ikke i de skriftlige kildene, og
den lille lappen på baksiden av Gladys
Nilssens maleri er eneste kilde til at vi
vet at det var et «illegalt akademi»
i Frognerveien 25. Maleriets motiv og
opplysningene på lappen forteller oss
at Gladys Nilssen med navnløse venner etablerte seg i en privat stue der
de på akademi-vis maler et stilleben.
På den første høstutstillingen etter
frigjøringen, i 1945, stilte den unge
billedhuggeren Kjeld Rasmussen (f.
1917) ut to vakre portrettbyster, den
ene av Gladys Nilssen, en nydelig ung
kvinne med et tankefullt og rolig ut-

37

med de store europeiske akademiene. Dette var forandringer som sto i
sterk kontrast til den vitale, moderne
undervisningen før 1940 og de ble
møtt med sinne og fortvilelse. Det
kulminerte med en ny utlysning av
professorater i 1941. Axel Revold ble
avskjediget og Jean Heiberg valgte å
fratre. Søren Onsager inntok dermed
de viktigste posisjonene i kunstverdenen, som professor i den øverste
klassen ved siden av direktørstillingen
på Nasjonalgalleriet.
For å få utløp for frustrasjon og i
sympati med sine professorer, formulerte studentene ved formann i Akademisamfundet Victor Sparre et opprop
til departementet med en oppfordring
om å få beholde Revold og Heiberg.
40 av 42 studenter signerte oppropet
og de fleste gikk samtidig til spontan
boikott av Akademiet. Dermed sto
studentene på bar bakke, uten lærere,
uten stipend og uten lokalene i Kunstnernes Hus, som også var blitt stengt.

Studentene på Fabrikken på potetsetting hos Axel Revold på Lysaker i 1942. Gladys Nilssen med geitekillingen ved siden av Axel Revold.
Victor Sparre (Smith) holder den andre geitekillingen. Carl Carlsen (Nesjar) bakerst til venstre.
FOTO: CARL NESJAR / KUNSTHØGSKOLEN I OSLO

36

Fabrikken
Men studentene var ikke uten initiativ i den kritiske situasjonen. De var
kjappe med å finne et nytt sted å være,
de forlatte lokalene i loftsetasjen til
Norena Korsettfabrik i Pilestredet
15b. Der var det overlys og god plass
til de omkring 20 studentene som ble

med. De ga det dekknavnet Fabrikken. Blant de 20 var det kunstnere
som ble velkjente etter krigen: Victor
Sparre, Carl Nesjar, Tore Haaland,
Arne Bruland, Reidar Fritzvold, Knut
Frøysaa. Gladys Nilssen var en av få
kvinner. Studentene gikk raskt i gang
med å tegne croquis og male etter modell. Modellene måtte de skaffe selv,
likeledes alt utstyr, staffelier, lerretter,
farger. Lokalene rengjorde de selv
og skaffet koks til oppvarming. De
hadde ikke annen finansiell støtte enn
den de selv kunne skaffe fra familie
og snille venner. Snart ble Heiberg og
Revold trukket inn som faste lærere
og arbeidet uten vederlag helt til krigen sluttet. Mange andre gode krefter
bidro også, Henrik Sørensen og Per
Krohg var innom og ga korrektur.
Fabrikken ble altså kalt et illegalt
akademi, men var vel egentlig ikke
det. Det var jo ikke forbudt å starte sin
egen malerskole. Men den dramatiske
bakgrunnen, nyordningen av akademiet og avskjedigelsen av professorene, førte sikkert til en følelse av å
gjøre noe ulovlig. I den forstand er
betegnelsen «illegalt» forståelig. Det
var modig gjort, men det var antakelig liten grunn til å frykte reaksjoner
fra myndighetene. Den spesielle situasjonen førte studentene sammen og
skapte energi og god stemning. Axel

Revold viste særlig omsorg for dem og
inviterte dem hjem til seg på Lysaker,
der de også kunne være til nytte. En
vårdag i 1942 satte de poteter og ble
fotografert av Carl Carlsen (Nesjar).
Gladys Nilssen står med en geitekilling i armene og Axel Revolds hånd på
armen.
Mot slutten av 1942 måtte Fabrikken flytte fra Pilestredet, men
den «illegale» praksisen fortsatte
andre steder. Private lokaliteter ble
stilt til rådighet, Per Krohgs atelier
på Frogner og fra 1943 atelieret til
kunstsamleren og skipsreder Johannes Sejersted Bødtkers i Setra vei på
Holmenkollen. Vi kjenner også andre
adresser i Oslo der akademielever
samlet seg. Men Frognerveien 25 figurerer ikke i de skriftlige kildene, og
den lille lappen på baksiden av Gladys
Nilssens maleri er eneste kilde til at vi
vet at det var et «illegalt akademi»
i Frognerveien 25. Maleriets motiv og
opplysningene på lappen forteller oss
at Gladys Nilssen med navnløse venner etablerte seg i en privat stue der
de på akademi-vis maler et stilleben.
På den første høstutstillingen etter
frigjøringen, i 1945, stilte den unge
billedhuggeren Kjeld Rasmussen (f.
1917) ut to vakre portrettbyster, den
ene av Gladys Nilssen, en nydelig ung
kvinne med et tankefullt og rolig ut-

37

trykk, modellert i myke linjer. Det andre er av malerinnen Gunnvor Advoccat (f.1912). Det kan være mer enn
tilfeldig. Advocaat var som Gladys
Nilssen elev av Axel Revold på Akademiet fra 1943, men hun var ikke
med på Fabrikken. Kjeld Rasmussens
byster av de to jevnaldrende kvinnene
knytter en forbindelse mellom de to,
som tilhørte samme kunstnermiljø
og sikkert kjente hverandre. Vi vet
ikke hvilket atelier Gunnvor Advocaat
holdt til i, men hun kan være en av
kvinnene på Fra det illegale akademi i
Frognerveien 25.
Gladys Raknerud
Gladys Nilssen stilte ut offentlig for
første gang på Høstutstillingen i 1946
med to malerier, begge malt i 1946.
Senere deltok hun i alt 22 ganger på
Høstutstillingen, holdt en imponerende lang rekke separatutstillinger og
var representert på nordiske kollektivutstillinger. Raknerud er representert
i Nasjonalmuseet og de fleste andre
store kunstsamlinger i Norge.
Gladys Nilssen giftet seg i 1940
med journalist Odd-Stein Anderssen,
ekteskapet oppløst i 1945. I 1948
giftet hun seg med musikeren Amund
Raknerud og fikk en sønn. I 1960- og
70-årene bodde hun med familien i
kunstnerkolonien på Ekely.
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Gladys Raknerud: Vår III. Studie til Vår,
utsmykning i Det norske radiumhospital,
1967.
© GLADYS NILSSEN RAKNERUD / BONO 2018
FOTO: NASJONALMUSEET FOR KUNST, ARKITEKTUR OG
DESIGN

Kjeld Rasmussen: Maleren Gladys Nilssen Raknerud, bronse. 1944
© KJELD RASMUSSEN / BONO 2018
FOTO: JACQUES LATHION/NASJONALMUSEET FOR KUNST, ARKITEKTUR OG DESIGN

Det var Rakneruds bilder av
figurer i rom som først tiltrakk seg
publikums og kritikeres oppmerksomhet. En god formanalyse og avdempet
koloritt er egenskaper som allerede
karakteriserer Fra det illegale akademi
i Frognerveien 25. Gode portretter og
vakre landskap hører også til i hennes
varierte produksjon. I likhet med
mange kunstnere i sin generasjon førte hun mellomkrigstidens maleri og
Revoldskolens kultiverte kunst videre
etter krigen. I 1960-årene ser vi at
Gladys Raknerud som mange andre
beveget sin kunst i abstrakt retning.
En stor glassmosaikk De fire årstider
ble utført som offentlig utsmykning
for Radiumhospitalet i 1967. I første
halvdel av 1970-årene studerte hun

grafiske teknikker i London og viste
siden grafiske blad i mange teknikker.
Fra det illegale akademi i Frognerveien 25, er et bemerkelsesverdig
bilde og det første maleriet vi kjenner
fra Gladys Rakneruds hånd. Hun var
nybegynner, men formet av krigen og
godt nok kjent med komposisjon og
farge til å fortelle en viktig historie
om akademistudentenes vilkår under
annen verdenskrig. Hun utvider
samtidig vår kunnskap om en spesiell
periode i norsk kunsthistorie.
For oss er bildet også en påminnelse om å ha øynene med seg. Det
finnes kanskje flere bilder der ute!
Noter:
1

2

Frognerveien 25 ligger mellom Lille Frogner allé
og Baldersgate og var en frittliggende leiegård,
bygd i 1893, senere omregulert til del av husrekken Lille Frogner allé 2-4, der nederste
inngang har adresse Frognerveien 25.
Fremstillingen av Statens Kunstakademi og
Fabrikken er i hovedsak basert på Åse Markussens grunnleggende forskning Akademiet. 		
Kunstakademiet i Oslo 1909-2009 (2009).
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Norges kunsthistorie, bind 6. Oslo (Gyldendal)
1983.
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Thorud, Svein, «Gladys Raknerud», Norsk biografisk leksikon. Oslo 2009.
htpps://lokalhistoriewiki.no/index.php/Gladys_Raknerud

Anne Wichstrøm er kunsthistoriker
og har skrevet flere bøker, spesielt om
norske kvinnelige kunstnere. Fra 1982
til 1992 var hun konservator ved Oslo
Bymuseum, og i 1996 ble hun professor
ved Humanistisk fakultet, Univeristetet
i Oslo.
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GLIMT FRA SAMLINGEN
VED FOTOARKIVAR
VEGARD SKUSETH

Vilhelm Haffners
markabilder
I år er det 150 år siden Den Norske
Turistforening ble stiftet. Initiativtagere var Thomas Heftye og Hans
Hagerup Krag. Formålet var – og er
fortsatt - å fremme friluftslivet året
rundt ved å arrangere turer, merke
ruter og løyper samt å stille betjente
og ubetjente hytter til disposisjon for
overnatting på lengre turer.
Oslo er kjent for forhold som ligger
uvanlig godt til rette for denne type
fritidsaktivitet. Fjorden og ikke minst
marka er en viktig del av byens identitet, og benyttes flittig av store deler av
byens befolkning.
I museets fotosamling dokumenteres dette bredt. Den ivrige friluftsmannen Vilhelm Haffners fotografier
er kanskje den viktigste delen av denne dokumentasjonen, og i alle fall den
tidligste og bredeste. I 1890-årene
ferdes han til fots og på ski, først og
fremst i Nordmarka, og tar seg tid til
å fotografere både husmannsplasser,
hytter og setre og naturstemninger,
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Ved et vann i Oslomarka, 1894.
FOTO: VILHELM HAFFNER

Skitur til Tryvannstårnet, 1896.

ofte med turkamerater som staffasje.
Haffner drev en tid egen bokhandel
før han ble ansatt i Stortinget – først
som kontorsjef og etter hvert som
stortingsarkivar, en stilling som ble
opprettet for ham.
Med sin arkivbakgrunn var han
fremsynt nok til å testamentere

negativene sine til Oslo Bymuseum,
der de for noen år siden ble katalogisert og publisert på nettstedet
www.oslobilder.no. De fleste er merket med nøyaktig sted – men noen har
vi måttet gi den litt generelle stedsbetegnelsen Oslomarka. Søk på Haffner
Oslomarka gir treff på disse; kanskje

Byminners lesere kan hjelpe oss med
mer presis stedfesting?
Fotografen har på flere av negativene risset stedsnavn og tidspunkt
inn i emulsjonssiden («baksiden»).
På positivene og ved gjengivelsen her
fremstår dette som speilvendt. Men
selve motivene er altså rettvendte.

FOTO: VILHELM HAFFNER
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www.oslobilder.no. De fleste er merket med nøyaktig sted – men noen har
vi måttet gi den litt generelle stedsbetegnelsen Oslomarka. Søk på Haffner
Oslomarka gir treff på disse; kanskje

Byminners lesere kan hjelpe oss med
mer presis stedfesting?
Fotografen har på flere av negativene risset stedsnavn og tidspunkt
inn i emulsjonssiden («baksiden»).
På positivene og ved gjengivelsen her
fremstår dette som speilvendt. Men
selve motivene er altså rettvendte.
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Smeddalen i Nordmarka, 1894.
FOTO: VILHELM HAFFNER

Tømmerkoie i Oslomarka, 1894.
FOTO: VILHELM HAFFNER
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Skitur til Katnosa i Nordmarka, 1897.

Nordre Heggelivann på Krokskogen, 1894.
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Velkommen til Hønse-Lovisas hus!
Åpent 11.30 – 16.30 (stengt
mandag)
Sandakerveien 2
Et koselig sted langs elva
med historie, kultur,
kaffe og vafler. Nyt våren
og sommeren i HønseLovisas hage!

Hønse-Lovisas hus.
FOTO: RUNE AAKVIK
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Torsdager kl. 12
Maries tur
Byvandring i fotsporene til
fabrikkjenta Marie Olsen,
mor til Oskar Braaten
Forskjellige turer og ulike
temaer.
Oppmøte foran HønseLovisas hus

Arrangementer
Torsdag 1. mars kl. 18
Sesongåpning:
Hønse-Lovisa +
Arbeidermuseet
Salg av hønsesuppe, vafler
og Mor-Monsen hos HønseLovisa.
Høytlesning av Oskar Braatens litteratur. Musikk.
Kl. 19: Omvisning i kunstutstillingen «Kunstnerblikk
på Akerselva», ved kunsthistoriker Kirsti Gullowsen,
Byarkivet.
Kl. 20: Minivandring til
og omvisning i arbeiderboligen, Brenna, Sagveien 8, ved formidlere
i Arbeidermuseet.
Sted: Hønse-Lovisas
hus og Arbeidermuseet
i Sagveien 28
Torsdag 5. april kl. 18
Hønse-Lovisas
klesskap
Hva hadde fabrikkjentene
på seg? Om mote og hverdagsklær ved Akerselva
FOTO: FREDRIK BIRKELUND

Smakebiter av det som skjer på Bymuseet denne våren
omkring 1. verdenskrig.
Ved konservator Tone
Rasch, Norsk Teknisk
Museum. Omvisning i
tekstildelen i Arbeidermuseet etterpå.
Sted: Hønse-Lovisas hus
og Arbeidermuseet
For flere arrangementer
denne våren, se oslomuseum.no

Omvisninger
Søndag kl. 14
(f.o.m. 4. mars)
Frogner hovedgård:
Hus og hage
Søndag kl. 13
Søttitallet
Søndag 18. februar kl. 13
Kuratoromvisning
Ved kunsthistoriker Linken
Apall-Olsen.
Tirsdag 6. mars kl. 18
Aldri mer strikkepinner!
Om kvinnebevegelsens
kampsaker: familiepolitikk,
abortsak, pornokultur og
likelønn. Arrangement i
forbindelse med den internasjonale kvinnedagen.
Pris: kr 100,- Gratis for
Bymuseets venner.
Billetter kan kjøpes på
oslomuseum.no eller hentes i museumsbutikken.

Kjenn din by
Søndag 15. april kl. 13
Turist i egen by: Oslo
Akropolis
Fra Egertorget til Gamle
Aker kirke. En vandring
gjennom byens eldste veifar. Ved arkitekturhistoriker
Lars Roede
Møtested: Egertorget
Søndag 22. april kl. 13
Oslo + Aker = sant
Det er 70 år siden Oslo og
Aker ble slått sammen og
bygrensen utvidet. Men
hvor gikk egentlig den
gamle grensa fra 1878, og
hva finner vi langs denne
aksen i dag? Vi ser på
forskjeller mellom datidens
indre og ytre by, levekår,
boligform og fysisk miljø.
Vandringen er ved Bymuseet, Byantikvaren, Byarkivet
og Fortidsminneforeningen
Oslo og Akershus
Møtested: Sagene kirke
Du kan også bli med på
seks andre Kjenn din byvandringer denne våren.

Ungdomsrommet til Audun Engh er gjenskapt i utstillingen
«Søttitallet».
FOTO: RUNE AAKVIK
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HVIS DU VIL SE FLERE HISTORISKE OSLOBILDER ENN DE SOM ER TRYKT I BYMINNER
BESØK NETTSTEDET OSLOBILDER.NO

Oslo Museum mottar støtte fra:

VIL DU BLI BEDRE KJENT MED OSLO?
BLI EN VENN!
Er du medlem av Bymuseets venner kommer du gratis inn på
museet, får tilsendt Byminner og invitasjoner og spesialtilbud
på Bymuseets arrangementer.
Medlemskap Bymuseets Venner: kr. 400,Bedrifter / Institusjoner: kr. 1.200,Livsvarig medlemskap: kr. 5.000,Abonnement Byminner: kr. 250,- pr/år

oslobilder.no er en ren bildebase hvor du finner et bredt utvalg fotografier og malerier fra Oslo. Blant disse finner du
noen av de beste bildene fra 8 institusjoner som forvalter bilder fra Oslo.
Bidragsyterne er Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Norsk Folkemuseum, Oslo Byarkiv, Oslo Museum, Telemuseet,
Norsk Teknisk Museum, DEXTRA Photo og Universitetsbiblioteket i Bergen.
Det er mulig å bestille eller laste ned bilder, bidra med kommentarer eller gi tilleggsopplysninger.
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Løssalg Byminner: kr. 100,Teatermuseet har også venneforening som gir gratis adgang til museet.
– se oslomuseum.no
Billettpriser: kr 90,- / 50,- (Gratis for studenter og barn)
Gratis adgang for alle på lørdager.
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HVIS DU VIL SE FLERE HISTORISKE OSLOBILDER ENN DE SOM ER TRYKT I BYMINNER
BESØK NETTSTEDET OSLOBILDER.NO

Oslo Museum mottar støtte fra:

VIL DU BLI BEDRE KJENT MED OSLO?
BLI EN VENN!
Er du medlem av Bymuseets venner kommer du gratis inn på
museet, får tilsendt Byminner og invitasjoner og spesialtilbud
på Bymuseets arrangementer.
Medlemskap Bymuseets Venner: kr. 400,Bedrifter / Institusjoner: kr. 1.200,Livsvarig medlemskap: kr. 5.000,Abonnement Byminner: kr. 250,- pr/år

oslobilder.no er en ren bildebase hvor du finner et bredt utvalg fotografier og malerier fra Oslo. Blant disse finner du
noen av de beste bildene fra 8 institusjoner som forvalter bilder fra Oslo.
Bidragsyterne er Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Norsk Folkemuseum, Oslo Byarkiv, Oslo Museum, Telemuseet,
Norsk Teknisk Museum, DEXTRA Photo og Universitetsbiblioteket i Bergen.
Det er mulig å bestille eller laste ned bilder, bidra med kommentarer eller gi tilleggsopplysninger.
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Løssalg Byminner: kr. 100,Teatermuseet har også venneforening som gir gratis adgang til museet.
– se oslomuseum.no
Billettpriser: kr 90,- / 50,- (Gratis for studenter og barn)
Gratis adgang for alle på lørdager.
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Til Bymuseets venner og abonnenter.
Adresseforandring meldes til Molte Management AS, Tlf: 67 11 38 00 / epostadresse: OB@aboservice.no

