
Velkommen til din egen byvandring!
I denne digitale Kjenn din by-serien tilbyr vi smakebiter 
fra Oslo i form av film, quiz og vandrekart. Vandrekartet 
kan benyttes som egen guide og tar deg med til 
forskjellige og spennende steder i byen.

Hva gjør et diktatur med en by som Oslo? I dette 
vandrekartet blir du tatt med på en reise i byens mørke 
historie under krigsårene 1940–1945. Turen starter 
på Youngstorget, men du kan også ta turen i motsatt 
rekkefølge. 

Interessepunktene omtalt på hver enkelt side er markert 
med rødt på kartet. Med unntak av den noe lengre turen 
fra Calmeyers gate 15 til området ved Stortinget, vil det 
alltid være minst et punkt fra forrige kartside markert i 
grått, så du lett kan orientere seg.

God tur!

KJENN DIN BY
Da diktaturet 

kom til Norge  .

Militærparade på Karl Johans gate i anledning Adolf Hitlers 53-årsdag, 20. april 1942
Foto: Aage Kihle / Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek



Folketeaterbygningen
Bygningen er Arbeiderpartiets høyborg og var også lokale 
for Arbeiderbladets redaksjon og trykkeri fra 1934.

Redaksjonslokaler og trykkeri ble raskt overtatt av Nasjonal 
Samlings hovedorgan Fritt Folk etter krigens utbrudd. Kinoen 
Verdensteateret i samme bygg ble også rekvirert av tyskerne.

Møllergata 19
Byens tidligere hovedpolitistasjon, med fengsel ut mot 
Grubbegata. Allerede i aprildagene 1940 ble de første politiske 
fangene bragt hit, og i august overtok tyskerne hele anlegget. 

Det var brutale forhold med blant annet tortur under avhør. 
Flere motstandsmenn kastet seg ut av fengselets vinduer for 
ikke å angi sine allierte.

Stasjonen ble overtatt av Milorg etter frigjøringen, og huset 
blant annet landsforrædere og krigsforbrytere, deriblant 
Vidkun Quisling.
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Baksiden av Møllergata 19, 1943.   Ukjent fotograf / Riksarkivet
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Torggata 13
Ved krigsutbruddet bodde det om lag 2000 jøder i Norge. 
Mange av de Oslobaserte var aktive i byens handelsvirksomhet. 
I Torggata 13 drev to opprinnelig litauiske jøder, Salomon 
Steinmann og Salomon Plavnik, forretningen Dressmagasinet, 
grunnlagt i 1912.

Plavnik døde sammen med flere av sine familiemedlemmer i 
konsentrasjonsleir. Steinmann, og mesteparten av hans familie, 
klarte å flykte til Sverige.

Torggata 33
På denne adressen lå Glotts tobakkfabrikk. Fabrikken ble 
etablert av den russisk-jødiske immigranten Moritz Glott og 
hadde i sin tid flere populære tobakksmerker på markedet.
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Torggata 13, 1959.   Foto: Leif Ørnelund / Oslo Museum



Calmeyers gate 15 og 15B
Eiendommen ble kjøpt i 1916 av den Israelittiske menigheten, 
en utbrytergruppe fra Det Mosaiske trossamfunn. Eiendommen 
består av en leiegård ut mot gateplan, som fungerte som bolig 
for de ansatte, og en synagoge i bakgården.

Synagogen er tegnet av Erik Fjeld og var i bruk 1921–1942. Den 
huser i dag Jødisk Museum i Oslo.

I gården ut mot Calmeyers gate bodde det 28 jøder før depor-
tasjonen i 1942. På gaten utenfor er det 19 «snublesteiner» til 
minne om de herfra som mistet livet i konsentrasjonsleire.
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Snublesteiner ved Calmeyers gate 15.   Foto: Rune Thorstein / Oslo Museum
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Frimurerlosjen
Nazistene anså Frimurerne som en trussel og en fiende. Losjen 
ble raskt konfiskert, og det ble planlagt et museum over 
frimurerordenen med mål om å henge ut hele organisasjonen. 

I samme bygning, men med egen og ny inngang, ble den NS-
initierte Normannaklubben etablert i 1944. Ironisk nok endte 
tyskerne opp med å rekruttere flere tidligere frimurere som 
medlemmer.

Stortinget
Under krigsårene var grunnloven, folkestyret og statsmakten 
satt ut av spill. Demokrati og rettsstat ble byttet ut med diktatur.

Allerede 9. april tok Vidkun Quisling seg inn i bygningen. 
Stortinget ble rekvirert av tyskerne og prydet med bannere, 
hakekorsflagg og paroler med tyske slagord.
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Stortingsbygningen under krigen.   Ukjent fotograf / Oslo Museum



Grand Hotel
Et av butikkvinduene på hotellet ble omgjort til et utstillingsvindu 
for propagandamateriell – med plakater, ukeblad og postkort, 
laget av reklamebyrået Herolden ved Harald Damsleth. Damsleth 
hadde meldt seg inn i Nasjonal Samling allerede i 1933.

Propagandaplakater kunne man finne overalt i byen. Det ble lagt 
ned forbud mot å skade denne såkalte offentlige informasjonen, 
et tiltak med bakgrunn i at folk til stadighet rev ned plakatene. 

Karl Johans gate 37
Bygningen er oppført i 1867 som såkalt palé, eller fornem 
privatbolig for bankier Thorvald Meyer. Fra 1910 ble bygningen 
overtatt av Oslo Handelsstands Forening.

Etter okkupasjonen tok tyskerne raskt over og omdøpte bygget 
til Deutsches Haus. Her fikk militært personell god forpleining 
før de gikk til Deutsches Theater rett i nærheten.
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Ølleveranse til “Deutsches Haus”, 1940.
Foto: Rigmor Dahl Delphin / Oslo Museum
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Stortingsgaten 16
Bygget er oppført i 1916, og opprinnelig en del av det gamle 
forlystelsesområdet Tivoli. Her har det både vært opera, teater 
og kino. Under krigen ble bygget omgjort til propagandateater 
under navnet Deutsches Theater.

Universitetet
Universitetsplassen ble en viktig arena for å vise tysk herre-
dømme. I oktober 1941 blir det arrangert en høsttakkefest (en av 
flere i løpet av krigen) på Universitetsplassen, der Rikskommissær 
Josef Terboven tydeliggjør nazistenes maktposisjon og truer 
folket til å støtte opp under tysk ideologi og tilstedeværelse. 

Høsten 1943 stenges universitetet og 1200 professorer og 
studenter arresteres. Av disse ble 700 sendt til tyske fangeleire.
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Terboven taler under høsttakkefest på Universitetsplassen, 1940.
Ukjent fotograf / Riksarkivet
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Aktuelle lenker:

l  Her finner du flere digitale byvandringer

l  Snublesteiner i Norge

l  NRK: Trikken til Auschwitz

l  Arkivverket: Foto fra andre verdenskrig

l  Stortinget: Da diktaturet fortrengte demokratiet

Følg oss på nett:

l  oslomuseum.no

l  facebook @bymuseetoslo

l  instagram @bymuseet

Fra Glotts tobakksfabrikk i Torggata 33, 1930.   Foto: Anders Beer Wilse / Oslo Museum

https://www.oslomuseum.no/aktivitet/kjenn-din-by-digitalt/
https://www.snublestein.no/
https://tv.nrk.no/program/koid75006012
https://www.arkivverket.no/nyheter/foto-fra-andre-verdenskrig-er-na-tilgjengelig-pa-nett
https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Historikk/historisk-dokumentasjon/da-diktaturet-fortrengte-demokratiet/
https://www.oslomuseum.no/
https://www.facebook.com/BymuseetOslo
https://www.instagram.com/bymuseet/

