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Billedhuggere.....  
 

 

Gustav Vigeland (1869-1943) 
 

I gamle dager, det vil si før ca. 1920, gikk det bare 
en enkel liten trebro med en foss under mellom de 
to Frognerdammene. Den var i bruk da den norske 
stat feiret sitt hundreårsjubileum i 1914 med en 
større utstilling på Frognerjordene og Tørtberg. Og 
«kloppen» som de kalte den, var stadig i tjeneste da 
hele området grodde igjen etter utstillingen og ble 
fylt med småskog og busker. Med da Gustav 
Vigeland omkring 1920 begynte å drømme om sitt 
store skulpturanlegg på Tørtberg, la han også 
planer om å erstatte den simple trebroen med en 
kjempebro på minst hundre meter. Først hadde 
han tenkt seg denne broen utformet i stein, med 
gelendre av drager som slynget seg i hverandre. 
Store drage- og øglefigurer skulle pryde inn- og 
utgangen fra broen. Men etterhvert endret 
Vigeland planene, bare de fire øglene ved 
begynnelsen og slutten av broen ble utført.  
   Vigeland hadde forskjellige planer, men han 
stanset ved tanken om en bro smykket med en 
lang rekke bronsegrupper. I rivende tempo lager 
han så ikke mindre enn 58 større bronsegrupper. 
Nedenfor broen planlegger han en liten sirkelrund 
plass med et foster, stående på hodet i sentrum, og 
åtte små lekende barn omkring. I 1930 er han 
ferdig med modellen. Han åpner sitt atelier for 
publikum og viser fram utkastet til den nye broen. 
Og folk strømmer til - flere tusen pr. dag. Så 
begynner debatten om denne bro som mer enn noe 
annet vekket folks bevissthet om hva skulptur er. 
Den ble varm og hissig. Og langvarig - den har 
fortsatt fra 1930 og helt opp til dagen i dag. 
   I 1940 ble så selve broen åpnet ute i parken. Den 
ble som ventelig var, mottatt med blandede 
følelser. Mange var oppriktig forferdet, noen direkte 
forarget: det man så på broen hadde da ingen 
sammenheng med alt det vakre Gustav Vigeland 
hadde skapt i sin ungdom! Dette var stygge saker 
påstod mange. Anstøtelig! sa andre. Ord som 
overlesset, avskrekkende, arkitektonisk høyst 
uheldig - ble brukt, og det ofte. Men det vanket jo 
også godord. De fleste var imidlertid i villrede, de 
visste ikke helt hva de skulle mene og tro. De 
færreste fikk tak i hva det hele betydde - i avisene 
fikk man servert enten rene ha-stemte hurra-rop 
eller sterkt fordømmende nedrakking. 
   Sikkert var det at broen i løpet av kort tid ble 
målet for mang en spasertur. Tidlig var det stor 

trengsel der av folk som ville studere livet i all dets 
nakenhet. Nettopp dette var det Vigeland hadde 
villet: fremstille livet slik det var, fra vugge til grav, 
ja fra fosterstadiet til dødens komme. 

   Men idéen bak hele broen var langt fra klar. Det 

ble aldri tydelig hva det hele skulle bety. For 
eksempel fant man mye vold, kamp, brutalitet der 
- hva betydde det? Mannen som sparket sine små 
barn fra seg - var det en sint far, eller kanskje et 

bilde på kunstneren som føler idéene strømme på 

seg og som må verge seg mot dem? Så meget var 
sikkert at livet og menneskene stort sett ble 
oppfattet som positive og gode, selv om det også 
vanket salt inne i mellom. Moren løftet det lille 
barnet sitt i jublende glede, guttene styrtet fram 
yre av livslyst, mann og kvinne trådte livets dans 
sammen. Den lille jentungen klappet seg tilfreds 
på magen, mens lekekameraten, «Sinnataggen», 
stampet rasende i bakken full av protest mot de 
voksne og deres verden. Han ble raskt noe av en 
maskot for hele byen Oslo; stadig vekk gjenstand 
for nye tyverier. Men hva med kvinnen og øglen, 
granittgruppen ved broens begynnelse? Motivet 
som hadde beskjeftiget Vigeland i mange år - hva 
lå i det? Lar kvinnen seg frivillig omfavne av det 
ekle dyret? Er kampen mot det onde og nedrige 
forgjeves? Vinner øglen? Ikke så godt å si. 
Som så mange andre av Vigelands figurer og 
grupper er også Kvinnen og øglen mangetydig. Man 
blir ikke ferdig med den. Og ikke med broen heller. 

 

http://www.nb.no/nbsok/nb/11d6210b36d8f69a2b11d53ec1aef472.nbdigital?lang=no#0


3 

Kulturelle fotspor 

Lokalhistoriske biografier - Billedhuggere 

Frogner bydel  
 

© Kulturelle fotspor    

 

II 

Da Gustav Vigeland i 1924 fikk sine planer for en 
omskapning av det gamle Tørtberg og Frogner-
parken godkjent av Oslo Bystyre, hadde han 

arbeidet med idéene til dette i mange år. Han 

visste hva han ville da han plutselig fikk frie 
hender på Frogner, med arbeidsvilkår som knapt 
noen kunstner noen gang i historien har hatt 
maken til. Lenge hadde Vigeland drømt om å skape 
en mektig skulpturpark ut av det hele, med mono-

litt og kjempefontene, med broer og veier og 
plasser - kort sagt noe verden ikke hadde sett før. 
Og han skapte det. 
   Tanken var fra begynnelsen av å plassere en 
fontene og en monolitt opp på Tørtberg og med en 
bred, flott vei ned mot Kirkeveien. På begge sider 
skulle det plantes trær i mengde, i stramme 
geledd, tette rekker. Trærne skulle danne ramme 
omkring skulpturene, sammen med diverse 
gressplener, steinflater og geometriske mønstre. Et 
stykke gjennomkomponert, velordnet terreng 
skulle skapes ut av et stykke alminnelig, 
småkupert og ustelt natur. Noe av det første som 
ble ferdig var visstnok de store smijernsportene 
ved hovedinngangen til parken fra Kirkeveien - de 
kolossale inngangsdørene som må sies å være vår 
bydels stolthet. Feltene i dem skulle prydes med 
vekstmotiver og fantasidyr; så skulle de rammes 
inn med to portstuer med dører i bronse, også de 
med relieffer av øgler og mennesker i feltene. 
   Opprinnelig var det Vigelands tanke å gjerde hele 
parkanlegget inn med et høyt smijernsgitter med 
11 svære bronseporter i. Bare noen få av dem ble 
fullført, og det ble aldri reist noe gjerde rundt 
parken. Heldigvis, vil mange si. Men den store 
hovedporten ble gjort ferdig i 1928. Den vitnet 
både om Vigelands mektige fantasi og ikke minst 
om hans smeders fenomenale dyktighet. Smedene 
som var håndplukket av Vigeland på forhånd, 
leverte et arbeid som også rent håndverksmessig 
var oppsiktsvekkende godt. 
Figurene i feltene - hva forestiller de egentlig? Det 
er ikke helt lett å si, men der er fabeldyr og dunkle 
vekstmotiver i dem, en ornamentikk som kan 
minne om vikingtidens. Vigeland hadde lenge vært 
interessert i den gamle norrøne Edda, og i sagaene. 
Han var alltid nysgjerrig på den norrøne kunsten i 
vikingtiden og i middelalderen. I mange av sine 
skisser har han prøvd å gi plastisk form til motiver 
i dyreornamentikken. Særlig opptatt var han av de 
fletninger hvor dyrene binder hverandre i et tett 

mønster. Og han var ivrig i studiet av 
folkevandringstidens diagonalsymmetri. 
   I hans monumentale arbeider har disse interes-
sene satt få spor. Men noen har de satt. Vi ser dem 
tydelig i Nordraak-monumentet i Wergelandsveien 
der Holbergsgate støter til, innerst i vår bydel s.15. 
To lenkede fabeldyr står der som voktere av Nord-
raaks støtte, og ornamentikken er rik i gjerdet 
omkring. Men særlig merker man folkevandrings-
tidens diagonalsymmetri i den store hovedporten 
på Frogner, i smijernsmedaljongene der den 
spenningsfylte, diagonale symmetri er helt tydelig.  
   Porten ligger som vi alle vet loddrett på Kirke-
veien, ved enden av den store aksen gjennom hele 
anlegget. Men meningen var ikke fra først av at 
den skulle ligge slik. Reguleringsvesenet i Oslo 
gjorde tidlig oppmerksom på at dersom hele 
sentralaksen gjennom anlegget ble vridd bare en 
liten smule, ville hele sammenhengen med byen bli 
en ganske annen. Og bedre! For derved ville 
Gyldenløvesgate, tverrgaten midt i Kirkeveien, 
danne en åpning ned mot byen og en fortsettelse 
inn i den av aksen fra parken. Men Vigeland ville 
ikke vri sin akse. De mektige, åtte hundre meter 
lange linjene i sentralaksen kom til å ende i en 
bitte liten plass - og mot en villa i Kirkeveien.     
   Vigeland høstet megen beundring for porten etter 
at det ble kjent hvorledes den så ut. Men også 
kritikk. Det var så lite av buede linjer der, så 
mange harde rette vinkler, ble det sagt. Lyktene 
var overdimensjonerte og lite passende, ble det 
påstått - de tok fullstendig luven fra alt det vakre 
ved porten ellers, bidro til å trykke den ned og 
berøve den dimensjonene. De var rett og slett 

forferdelige, ble det sagt. Også de små husene som 
flankerer inngangen ble kritisert som stygge og 
uten sammenheng med porten selv. Men Vigeland 
var ikke til å rokke. Her skulle intet forandres. 
Kanskje kan vi alle være glade for det. 

 

http://www.nb.no/nbsok/nb/11d6210b36d8f69a2b11d53ec1aef472.nbdigital?lang=no#0


4 

Kulturelle fotspor 

Lokalhistoriske biografier - Billedhuggere 

Frogner bydel  
 

© Kulturelle fotspor    

 

Per Ung (1933-2013) 
 

Sonja Henie var ikke egentlig fra bydel 
Uranienborg-Majorstuen i Oslo. Hun kom til 
verden en snøtung vårdag, 8. april 1912, i Kirke-
gaten, i et hus som lå nesten helt nede ved 
Bankplassen. Faren, Wilhelm Henie, hadde 
kåpeforretning i Prinsens gate og satt godt i det. I 
sin ungdom hadde han vært litt av en sports-
stjerne, han var ivrig syklist. Karakteristisk nok 

traff han den som skulle bli Sonjas mor - hun var 
halvt irsk - på et sykkelstevne på Skøyen. Henie 
var en meget dyktig forretningsmann, og han fikk 
etterhvert råd til å kjøpe seg en herskapelig 
leilighet i Thomas Heftye gate. Sonja ferdedes 
meget ute i friluft fra barnsben av og da som oftest 
blant jevnaldrende gutter som alltid kappet og 
konkurrerte. Sonja likte å vinne, hun var med i alt 
som smakte av konkurranse. «Jeg må vinne, jeg!» 
sa hun en gang. «Ingen får slå meg!» Seks år 
gammel får hun sitt første par skøyter.  
1. juledag 1918 er hun å se på Frogner Stadion, 
forøvrig sammen med pappa Wilhelm. Frogner har 
hun hørt meget om allerede. Og Oscar Mathisen, 
mannen som løp hurtigere enn noen annen på 
isen.  
   Etterhvert begynner hun så smått å danse og å 
gjøre kunster selv - hun løfter det ene benet og glir 
fremover på det andre. En av kunstløperne i Oslo 
Skøiteklubb får se henne og synes hun virker 
lovende. Han overtaler henne til å bli med i 
klubben. Hun tar sine aller første treningsøkter, er 
på «stadda» hver eneste dag. Så får hun Norges 
beste kunstløper, Martin Stixrud, til trener - og 
utvikler hurtig sitt store talent, og sin sterke vilje. 
En kombinasjon som alltid har ført langt. 
Etterhvert blir det trening hver eneste dag i flere 
timer på Frogner. Det er fullt opp av folk på 
stadion om ettermiddagene, skøyter var litt av en 
folkesport i 1920-årene, og kvinnene kom tidlig 
med. De nøt å gli rundt til den festlige 
hornmusikken fra janitsjar-orkestrene på 
tribunene, helt til natten kom og dørene ble stengt. 
   Sonja traff masser av mennesker i denne tiden, 
og lærte meget. Når det senere hendte at hun ble 
beskyldt for å være vulgær og føre et simpelt språk, 
la hun skylden på stadion. Skjellsordene og de rå 
uttrykk hadde hun lært der. «Språket mitt lærte 
jeg av gutta på isen. Jeg traff dem mens jeg trente 
og det var noen skikkelig friskuser!» Men pappa 
Henie passet på. Hver dag tropper han opp ved 
Nissen skole i byens første privatbil: han skulle 
kjøre Sonja til trening. Ofte ble han stående og 

betrakte de figurene hun laget i isen, oppmuntret 
henne. Det samme gjorde moren. Sonjas selvtillit 
ble stimulert, og hun ble også bedre og bedre. 
Snart var hun i ferd med å bli et navn i bydelen. 
Direkte oppsikt vakte hun med en egen oppvisning 
på Frogner under en pause i skøyte-VM i 1922. Og 
ved siden stod pappa - han ville oppdra henne til å 
bli en skikkelig vinner. 5 timers trening hver dag! 
   I 1923 er hun med i OL i Chamonix. Hun taper - 
men får oppmerksomhet i verdenspressen. Ikke lite 
bare det. Så blir det enda mer trening på Frogner. 
Skolegang, fritid, fornøyelser - alt må vike for 
fremgangen på isen. Til slutt vinner hun sitt første 
NM i Moss i 1925. Sitt første VM vinner hun i 1927 
- på Frogner! 14.000 mennesker møter opp - og 
jublet da en strålende opplagt Sonja vant, og det 
med glans. Etterpå gikk hun fra seier til seier - ute 
i den store verden. På Frogner var hun nesten ikke 
å se mer. Men ute gikk det bra - Sonja Henie ble 
vår største idrettsstjerne noen sinne. 
   Med det er den ganske unge Sonja billedhug-
geren Per Ung har villet fremstille med sin statue 
fra 1986, Frogner Stadions prinsesse fra årene 
omkring 1920. Ung ble selv utdannet i 1950-årene 
og tilhører den generasjon som fikk sitt kunstsyn 
formet av den mer konservative skulpturgenera-
sjonen. Han var med på å fortsette den figurative 
linje som Per Palle Storm og Joseph Grimeland 
hadde stått for. Menneske-skikkelsen ble hans 
viktigste motiv, og bronsen hans materiale. Sitt 
gjennombrudd som kunstner fikk han med 
Johanne Dybwad - monumentet ved National-
theatret. Det var holdt 
i den romantisk-

dramatiske stil som 
senere ble så 
karakteristisk for 
hans kunst.    
   Per Ung må ha hatt 
et nært forhold til 
idrett og sport. Han 
har laget en rekke 
idrettsstatuer med 
levende mennesker i 
rask bevegelse. Men 
mest kjent er nok 
Sonja-statuen ved 
Frogner Stadion. 
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Arne Durban (1912-1993) 
 

En gang i tiden var Frogner Stadion rett og slett 
verdens ledende skøytearena. Så hadde vi da også 
flere toppstjerner som trente der daglig. En av dem 
var Oscar Mathisen. Kanskje den største? Men i 
dag er det ikke alle som vet hvem han var. Mange 
unge har knapt hørt navnet.  
   Oscar Mathisen var født i Oslo i 1888, og var i 
mange år verdens ubestridt beste og mest popul-

ære skøyteløper. Han ble lenge kalt Skøytekongen. 
Han vant Norgesmesterskapet i 1907, 1909-10. 
1912-13 og i 1915. Europamester ble han i 1909, 
1912 og 1914. Verdensmester i 1908-09 og i 1912-
14. Han erobret hele 16 distanseseire i VM, 12 i 
EM og satte 14 verdensrekorder, 18 norske 
rekorder. I 1916 ble han proff og deltok i en lang 
rekke løp - som finnes beskrevet i hans selvbiografi 
«Mitt livs løp» (1946). Oscar Mathisen døde i 1954. 
Durbans statue ble avduket i 1959.  
   Før Oscar Mathisens tid var det smått med 
norske skøyteløpere av klasse. Men noen var det - 
så mange til slutt at de i året 1900 fikk sin egen 
skøytebane i Kristiania, Frogner Stadion. Så kom 
Oscar. I tricot og med et fraspark det ennå går 
gjetord om. Aldri hadde noen hatt et slikt fraspark 
som han - det ser man av statuen som fremstiller 
Mathisen på rask vei ut av en sving og inn i selve 
oppløpet. Drivet ligger tykt utenpå hele skikkelsen, 
ingen kan unngå å legge merke til det.  
   Han var en ekte Oslogutt. Faren var fra Toten og 
virket som oppsynsmann i tollvesenet. Som 
tenåring deltok Oscar i sine første gutteløp på 
Frogner. Og vant. Etterhvert vant han alt, så å si. 
Gjennom mer enn en generasjon holdt han en hel 
nasjon trollbundet med sine eventyrlige seire og 
rekorder. Ja, han var så populær at det kan være 
et stort spørsmål om man i Norge noengang har 
hatt en så avholdt idrettsmann. Folk var elleville 
når han viste seg, fortelles det. De stormet banen 
når han seiret, bar ham ut i garderoben på sterke 
skuldre. Strømmen av telegrammer og hilsner var 
uten ende, selv kong Haakon og statsministeren 
passet på å gratulere ham. 
   Til daglig var denne berømte mann ekspeditør i 
en sportsforretning i byens sentrum. Der kom det 
mye folk som ville se den store stjerne og prate 
idrett med ham. Dette fortsatte selv etter krigen. 
Oscar Mathisen holdt seg godt. I en alder av 41 år 
satte han nye verdensrekorder både på 500 meter, 
på 1000 meter og på 1500 meter. Jo det var gutten 
sin - har noen fortjent en statue så er det han. 

   Har så kunstneren som laget statuen ved 
Frogner Stadion selv sett ham? Det har han 
utvilsomt. Han kom til verden i 1912 og hadde 
rikelig anledning til å delta i hyllesten som ble 
Skøytekongen til del. 
   Ellers var Durban elev av W. Rasmussen på 
Statens kunstakademi, og laget mange fine ting i 
sitt liv - kvinnestatuer blant annet i Freiaparken i 
Oslo og i byparken i Haugesund. Han skapte en 
lang rekke minnesmerker og 
monumentalskulpturer. Men fremfor alt kanskje 
ble han kjent for sine portretter - av Henrik Groth, 
Rudolph Thygesen, Robert Riefling. Durban fikk 
også tid til å skrive flere bøker, og da i første rekke 
om kunst, kunstnere, skulptur. Han var en svoren 
tilhenger av naturalismen, regnet seg som elev av 
de gamle greske billedhuggere som jo også elsket å 
fremstille mennesker i bevegelse, idrettsmenn og 
diskoskastere.  
   Durban kunne ikke fordra den modernistiske 
billedhuggerkunsten, og la aldri skjul på det. Han 
fikk mange motstandere i det norske kunstmiljøet 
på grunn av sine meninger. Men det gjorde ham 
ingen ting - han hatet «kunstnere» som laget 
flaskestativ eller pissoarer og kalte det kunst. Og 
han hatet dem som forsvarte slike arbeider. 
«Dersom forrige generasjon av malere og billed-
huggere våknet til live nå, ville de tro de var havnet 
på sinnssykehus», mente han. Og var oppgitt over 
den mangel på forståelse han mente kunstnere 
med et figurativt formspråk ble møtt med i våre 
dager. Også Durbans egen kunst - og ikke bare 
hans meninger - ble kritisert sønder og sammen. 
Det gjaldt også Oscar Mathisen-statuen. Den var 

forferdelig i sin naturalisme, sa mange. Ja det gikk 
så langt at Byplankontoret vurderte å lage om på 
omgivelsene rundt statuen slik at den ble mindre 
synlig! 
   Men for de fleste av oss som har sin daglige 
gange ved Frognerparken, er Oscar Mathisen en 
levende skulptur, en vakker markering av idretten 
på Frogner Stadion og et vakkert minnesmerke om 
en mann som all-
tid holdt en høy 
standard og som 
var et usedvanlig 
godt menneske. 
Han bar sin store 
berømmelse med 
anstand. 
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Ottar Espeland (1913-96) 
 

Jeg sitter her og slår på boret uten stans, 
Nei, livet er minsanten ingen deilig rosendans. 
Når lørdagskvelden kommer,  
er jeg sjeleglad at det er slutt 
på slit og mas med bor og feisel, salve og salutt. 
 

Ja, så heter det i en gammel rallarvise ingen vet 
hvem som har skrevet. Og det er typisk for dette 
slaget av viser; rallarnes liv i hverdag og fest, diktet 

i tiden like før og etter år 1900.    
   Som de fleste vel vet var rallaren en omstreifende 
arbeider som reiste rundt og sprengte fjell og 
bygget anlegg i Norge i den store industrianleggs-
perioden fra 1895 til 1920. I denne tiden skapte 
den spesielle gruppen av arbeidere som ble kallt 
rallarne, et utall av nye industristeder rundt om i 
landet, foruten at de bygget ut det landsom-
fattende nett av kommunikasjoner, veier, telegraf, 
jernbane. De gjorde en kjempejobb. I tillegg 
utviklet de også en særegen kultur preget av 
vandreglede, yrkesstolthet, selvbevissthet overfor 
de fastboende. Den kulturen er borte nå - den 
forsvant med rallaren selv en gang på 1920-tallet. 
Men visene som ble skapt, de levde videre. Og de 
forteller ofte på en morsom og instruktiv måte om 
rallarfolkets liv fra dag til dag. De tegner realistiske 
og troverdige bilder av disse arbeidets farende 
svenner - det harde slitet, de glade sinn, de enkle 
og likefremmede karakterer. 
 

Jeg er slusk og rallar, men hvem har vel no’ med det. 
Nei, min ferd har ikke dere noe med. 
Jeg har slitt meg gjennom livet, kjempet hardt, ja sunket 
ned, men jeg er da vel et menneske for det. 
 

Da jeg var en gutt, da tenkte jeg som så, 
når du blir en mann, da skal du målet nå. 
Få din egen lille stue som skal ligge høyt og fritt, 
men slike luftkasteller ramler som du vet. 
 

Jeg har ikke mange gleder her på jord, 
tidlig ble jeg jaget bort fra far og mor. 
Er det rart da att jeg drikker, når min sjel er tung og 
matt, og når allting skyves unna for et glass. 
 

Derfor, godtfolk, når du ser en sånn som jeg,  
vandre ene og forlatt på livets vei, 
noen ord kan varme sinnet, la meg høre  
noe godt, av det andre har jeg altfor meget fått. 
 

Ja, rallarvisene vitner den dag i dag om hva slags 
mann det var, han vi ser utenfor Vassdrags-
vesenets hus, hva han sto for og hva han utførte. 
Både i det innholdsmessige og i det rytmiske 
forteller visene om ham: håndboringens teknikk 

fordret takt og rytme, det føltes naturlig å synge 
sammen når man sprengte stein. En vekselvirk-
ning mellom arbeid og sang fant sted, arbeids-
rytmen bestemte versemål og 
sangrytme: 
 

Vi er rallare vi, vi går ranke og fri, 
sveiset sammen i brorskapets bånd. 
Vi er først allesteds - og er aldri tilfreds 
før det reises et verk fra vår hånd. 
 

Vi er rallare vi, og det vil vi forbli,  
vi er stolte i rallarnes stand, og til  
feiselens klang - vil vi synge vår sang. 
Vi kan svinge vår feisel hver mann. 
 

Vi er rallare vi, vi kan slå, vi kan smi, 
vi kan skyte med drøn og med brak, 
som de hører og ser, men vi kan også mer: 
vi kan gå ut i kamp for vår sak. 
 

Vi er rallare vi, ut på gater og sti 
har vi trampet og aldri gått trett. 
Vi har brusende blod, vi har tro, vi har mot 
og kan kjempe for frihet og rett. 
 

Selve ordet rallar er jo svensk, fremkommet av 
verbet ralle (= gå). Til Norge kom ordet sammen 
med de svenske anleggsarbeiderne i slutten av 
forrige århundre - og visene med dem. Også de 
norske visene som ble skapt, hadde innslag av 
svensk. Hele rallarens dagligtale bar preg av 
svensk språk - de norske rallarne var så imponert 
over sine kolleger østfra at de etterlignet dem. Ikke 
minst når de sang om vandringene, alt slitet, livet 
under åpen himmel, stoltheten over arbeidet og 
sorgen over piken som svek. 
 

Men Nordlandsbanen den skal fram igjennom fjell og ur - 
til folket som i halve Norges kongerike bur, 

så derfor slår jeg jevnt og trutt og trufast hele dagen lang 
- og korter tida tidt og ofte med en liten sang. 
 

Og aller helst så synger jeg om piken skjønn og glad 
som jeg engang i livet holdt så håpløst mye a’. 
Jeg synger om min kjærlighet imens jeg ensom sitter her, 
- jeg synger om den piken som jeg engang hadde kjær. 
 

Nå sitter jeg og slår og slår på boret uten stans, 
og livet har for lenge siden tapt sin stråleglans,  
men når jeg slår meg løs i laget en og annen 
lørdagskveld, da kjenner jeg at livet er ei verst allikevel. 
 

Alt dette var det billedhuggeren Ottar Espeland må 
ha følt seg tiltrukket av da han skapte sin figur, 
rallaren Kalle, forøvrig etter bestilling fra Norges 
Vassdrags og Elektrisitetsvesen. Ellers har 
Espeland laget statuer av Ludvig Holberg (1935), 
Sigval Bergesen (1953), Christian Bjelland (1956) 
og hovedverket Henrik Wergeland (1958). Han har 
også skapt en mengde fine krigsmonumenter. 
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Nils Aas (1933-2004) 

Nils Aas heter kunstneren bak 
Chaplin-figuren. Han ble født 
i Inderøy i 1933 og vokste opp 
i sponhaugen, som han selv sa  
- faren var snekker. Tidlig lærte han å bruke 
huggjern, sag og kniv. Og å tegne: han var fast 
tegner i Arbeiderbladet i mange år før han begynte 
på Kunstadademiet i 1959 og ble assistent hos 

Arnold Haukeland. Han skaffet seg raskt en stor 
produksjon - utallige bronsefigurer og en lang 
rekke portrettbyster ble han mester for. Til sitt 
store kong Haakon-monument laget han over 30 
utkast, og 4 år brukte han på å få skulpturen 

ferdig. Grunnidéen var å lage en konge uten 

pontifikalier. Han ville ikke gjøre kongen til en 
gallionsfigur, men tvert imot menneskeliggjøre 
ham, gjøre ham til et menneske av kjøtt og blod. 
Slik også med de andre menneske-figurene Aas 
har skapt. Hele tiden har det dreiet seg om men-
neskelighet og nærhet, å finne frem til dimen-

sjonene. «Noen får et navn i historien, én blir stats-

minister, en annen dør ukjent,» sier han. «For meg 
kan det være det samme om en mann heter Ger-
hardsen eller Bratteli, Harry eller Kal. Vi har alle 
vår identitet og en dont vi skal skjøtte.» Aas tror at 

kunsten skal ut til folket. Han hater ikke muséene, 

men han synes det er moro å se skulpturer i 
gatene. Kunstnerisk utsmykking av det offentlige 
rom er rett i blinken for ham.       
   Etter kongestatuen kom det en pause i Aas’ pro-
duksjon. Tvilen arbeidet i ham. Han måtte videre, 

men hvor: skulle han forlate det figurative og lage 
abstrakte ting? Han var ikke så sikker. Noe fast-
tømret kunstsyn som forteller om i hvilken leir han 
hører hjemme, det har han ikke. «Jeg gjør det som 
passer meg i hver enkelt situasjon. Tenker ikke på 
om det er moderne eller ikke.» Så fikk han i opp-
drag å lage en Chaplin-statue ved Colosseum. Her 
ønsket han ikke å avbilde den kjente skuespilleren 
- han ville karakterisere, portrettere, få frem Chap-
lins egenskaper og personlighet. «I grunnen en 
umulig jobb», som han sier. Men skapt ble den, i 
1974-76. Og karakteristisk ble den. Vi ser ham for 
oss som han var, Chaplin, en litt loslitt vagabond 
med kloke og bedrøvete øyne, hele verdens avhold-
te klovn med den latterlige lille skalken, den altfor 
trange jakken og de altfor vide buksene. Bambus-
stokken i hånden og digre sko på føttene. I grun-
nen var Chaplin en av de merkeligste skikkelser i 
filmhistorien, en melankolsk og nobel figur som 

folk over hele kloden både lo av og gråt for. Full av 
crazy humor og vill fun. Men også av idealisme, 
medfølelse, sosial samvittighet.  
   Gjennom hele sitt lange filmliv var han lojal mot 
alle fattige mennesker, det undertrykte proletariat 
stod alltid hans hjerte nær. Han var nok en ensom 
mann, innesluttet og sky. Men han var breddfull 
av bunden varme. Medfølelse. Og han var mang-
foldig begavet. Ikke bare skrev han manus til sine 
filmer selv - han produserte dem også, iscenesatte, 
spilte, klippet og komponerte musikken. 
   I mange år etter krigen var Chaplin i unåde i den 
amerikanske opinion. Den mann som mer enn 
noen annen har æren for Hollywoods ekspansjon 
og internasjonale popularitet, ble fordømt og bann-
lyst. Sjofle rykter og mange ekteskap og forelskel-
ser ga moralorganisasjonene påskudd til å bekjem-
pe ham med innett puritansk iver. Stadige skanda-
ler i pressen og rettssaker som nesten kostet ham 
forstanden fikk Chaplin til å opponere bittert mot 
den amerikanske samfunnsformen. Han mente 
den stjal friheten og individualiteten fra et mennes-
ke. Så ble han et av den amerikanske antikommu-
nistiske heksejaktens mest celebre ofre i 1950-åre-
ne. Han ble en gang spurt om hvorfor han ikke 
hadde tatt amerikansk statsborgerskap. Da svarte 
han: «Jeg tilhører ikke noe bestemt land, jeg er in-
ternasjonalist». Den samme holdningen inntok han 
overfor kommunismen: Samtidig som han ga ut-
trykk for at han sympatiserte med russerne under 
krigen, svarte han nei på spørsmålet om han var 
kommunist. Hans ideologi bestod i forsvaret for 
«den lille mann» - hans rett til å ha tak over hodet, 
hans rett til arbeide og til å ha en familie.  

   I den siste delen av sitt liv ble Chaplin overdyng-
et med hedersbevisninger, ordener, adelstitler, lov-
ord og skryt. Men det er som «den lille mann» han 
huskes, det var talsmann for ham han hele tiden 
ville være. Under et festlig og storveies besøk i Oslo 
i november 1964 ble han så tiljublet at han begyn-
te å gråte. Først trodde han at fakkeltoget på Karl 
Johan gjaldt noe annet, en nasjonaldag eller noe 
slikt. Det var da det gikk opp for ham at det var 
ham folk ville hylle, ja da var det at tårene piplet 
frem. Under festmiddagen som ble gitt for ham, sa 
Per Aabel: «De har preget hele vår holdning til til-
værelsen. Hvordan skulle man kunne tenke seg 
vårt liv, vår måte å vurdere tingene på, hele vår 
livsstilling uten Dem --? » Nils Aas var grepet av 
Chaplin allerede før han besøkte oss. Beundringen 
ble ikke mindre etter Norgesoppholdet. Chaplin var 
et stort menneske - og kanskje den største 
komiker verden har sett. 
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Asbjørg Borgfeldt (1900-76) 
 

Det er ikke mange av stedsbetegnelsene i Oslo by 
som har humor i seg. Men vår bydel har i alle fall 
en slik humoristisk betegnelse. Den har ikke latt 
seg erstatte, ende flere forsøk på det har vært gjort. 
Vi har Majorstua, stedet der kaptein Michael 
Wilhelm Sundt i sin tid (på 1700-tallet) bygget et 
lite landsens hus fjernt fra byens «kvalm», ikke 

langt fra bredden av den fiskerike og idylliske 
Frognerelven. 
   I århundrer hadde området ligget der, midt 
mellom gårdene Frogner, Frøen og Blindern - med 
små jorder, skogholt og fjellknauser, forstyrret 
bare av ferdselen på den gamle bygdeveien mellom 
Frogner og Ullevål (den nåværende Kirkeveien). Og 
av en og annen jeger eller omstreifer. 
   Kaptein Sundt - som altså senere må ha blitt 
omtalt som major - vet man meget lite om - bare at 
han lot bygge en spissgavlet hytte med stue, 
kjøkken og kammers der oppe ved Frøen. Hans 
hustru Anna Catharina ominnredet den til 
landeveiskro etter kapteinens død - for å ha noe å 
leve av, må vi tro. I alle fall ga hun 
søndagstraverne fra Christiania en matbit og noe å 
drikke, slik at de kunne ha et slags endemål for 
turen opp fra selve byen. Et 1800-tallets Kikut-
stue der «alle» møttes, kunne man si. I 1890-årene 
ble interessen for området større, det ble mere 
attraktivt. A/S Holmenkollbanen anla sin 
endestasjon der. Det samme gjorde Kristiania 
Elektriske Sporvei. Majorstua var i ferd med å bli 
et lite trafikknutepunkt, utfallsport for turfolket 

mot byens omgivelser og Nordmarka, endestasjon 
for den første bytrikken gjennom Briskeby.  
   I 1914 oppførte Holmenkollbanen en egen 
stasjonsbygning der. Da ble Majorens gamle stue 
revet - siden ca år 1900 hadde den da vært drevet 

som café med stor hage rundt og friluftsservering. 

Fotografier fra tiden viser hvor trivelig det var på 
vår første uterestaurant. Stuen ble ellers ikke 
destruert, men satt opp lenger ute i Aker, i 
Husebyveien 12. Etter hvert grodde det opp en 
mangfoldighet av spisesteder ved Majorstua. To 
kinoer fikk man også - Majorstua holdt på å bli det 
rene fornøyelsessentrum. 
  I denne tiden - etter Første verdenskrig - var det 
at billedhuggeren Asbjørg Borgfeldt fikk i oppdrag 
av Selskapet for Oslo Byes Vel å lage en dyreskulp-
tur på stedet, med plassering så sentralt som 
mulig. Ikke bare for å forskjønne de etterhvert litt 
grå omgivelser men også av praktiske grunner: 

man trengte et skulptursmykket vanningstrau som 
kunne forsyne alle tømmergampene fra Sørkedalen 
med det de helst ville ha etter den lange og 
slitsomme kjørselen med tømmerstokker. 
   En tid senere - i 1926 - stod bjørnefontenen der, 
stillferdig og innadvendt, som grodd opp av land-
skapet selv, ja som selve kjennemerket på det som 
må kalles sentrum på Majorstua. 
Det er kanskje ikke det største kunstverket i 
hovedstaden. Men det har heller aldri pretendert 
noe i den retning. Fast og god i formen er den fra 
kunstnerens hånd, den tåler å bli sett fra alle 
kanter. Og dessuten fyllte den lenge sin misjon 
med å være vanningstrau for hestene. Senere har 
den bare vært til litt glede for de tusener som 
passerer den hver dag. 
   Asbjørg Borgfeldt - som bare var 21år gammel da 
hun laget bjørnefontenen - laget senere en rekke 
skulpturer. I 1929 fikk hun reist sin store oksefon-
tene på Torshov, og i 1937 knyttet hun forbindel-
sen til bjørnefontenen på Majorstua med skulp-
turen Bjørneungene. Den kan i dag beskues i 
Moss. Borgfeldt har også vært mester for en liten 
bronsebjørn som nå står i en lekeplass nede i 
Sarpsborg. 
   I 1950 vant hun sammen med sin mann, billed-
huggeren Per Hurum, en konkurranse om det 
beste Chr. Krohg-monument. Det ble i 1960 reist 
på Stortings plass og fremstiller maleren mens han 
sitter med tegnesakene i 
hendene. Enkelte 
kritikere var ikke fornøyd 
med det og sa at det ikke 
hadde samme livfullhet 

som skissen.  
   Asbjørg Borgfeldt hører 
til den første generasjon-
en av kvinnelige, norske 
billedhuggere som har 
arbeidet med skulptur i 
stor målestokk. Hun har 
vært påskjønnet av kri-
tikken for sitt likefremme 
motiv- og billedspråk, og 
for den solide hånd-
verksmessige utforming 
hun alltid ga sine ar-
beider. Ikke minst 
gjelder dette også vår 
kjære bjørn i Major-
stukrysset. 
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Dyre Vaa (1903-80) 
 

Den gjeveste Bonde i Vinje Gjeld 
var Dyre fra Vaa at nævne. 
Han var saa sikker og stø som et Fjeld 
og eiede tolv Mands Evne. 
Hans Grander sagde saa stort et Ord: 
«Du turde vel prøve en Leg som Thor 
med Trold og med Bjerguhyre» 
«Ja, om det var mørkt», sagde Dyre. 
 

Om denne den mest berømte av sine forfedre fra 
Telemark, hadde billedhuggeren Dyre Vaa meget å 
fortelle. Han skal ha levd på 1600-tallet og var 
visstnok med i 30-årskrigen. Billedhuggeren eide 
en ølbolle som hadde tilhørt ham. Den tronte på 
stuebordet i Rauland og på den stod det: «Noa var 
ein gamal gut, patriarken gamle den tid han drakk 
denne ut, tok han til at famle».  
   Den gamle Dyre var skogeier og pengeutlåner, 
han eide ikke mindre enn tre gårder. - Men da han 
kom hjem etter 30-årskrigen hadde kona giftet seg 
med drengen, og da ble det ballade. Så fant de ut 
at de skulle bytte på det, drengen og han - være 
vekselsvis et år gårdbruker og et år dreng. «Men jeg 
er ikke sikker på om min stamfar gikk med på det. 
Da hadde han mistet min aktelse», sa billedhugger 
Vaa som også var telemarking og gjev bonde med 
stor gard ved Spornes i Rauland, ved bredden av 
den sjø hans ættefar i sin tid rodde trollet over. 
Dyre Vaa bodde der og hadde sine atelier der, selv 
om han også fikk hus i Asker etter at han giftet seg 
med datter av dikteren Johan Bojer. 
   Som kunstner slo han igjennom allerede 22 år 
gammel - da gikk Nasjonalgalleriet til innkjøp av 

hans skulptur «Ila-ulvene», noe av det beste han i 
det hele har gjort. Vaa var en bråmoden ung mann 
med store kunnskaper. Han var intelligent og 
hadde en stor porsjon selvtillit, noe ingen senere 
motgang greide å ta knekken på. Senere laget han 
en byste av Ivar Tveiten, med forbilde i den 
romerske klassisme - også det et arbeid som er 
blitt stående i norsk kunsthistorie. Han laget 
Ulvepar (1929), to store ørner til rådhuset i Hauge-
sund, og figurene på Ankerbroen i Oslo (Veslefrikk, 
Kvitebjørn Kong Valemon, Peer Gynt og Kari 
Trestakk, 1933-36). Videre skapte han Holberg-
statuen i Studenterlunden, og Svanegruppen i 
Oslo Rådhus. Svanene her hadde Dyre Vaa 
visstnok iakttatt i Frognerparken, og de ble lovprist 
i høye toner da de ble satt opp. Kunstneren selv 
likte ikke svaner: de var dumme og ondskapsfulle, 
sa han - de både kløp og bet og hveste! 

   Vaa fikk reist en mengde store monumenter 
rundt om i Norges land. Bare Vigeland reiste flere. 
Likevel ble Dyre Vaa tidlig på en måte bitter - han 
syntes at skulptur var blitt et stebarn i norsk 
kunst. Den fikk ikke noen god behandling, folk var 
ikke opptatt av statuer! 
 

 «Folk er mer innstillet på farver, den farveløse skulptur 
angår kanskje ikke nordmenn i samme grad som 
italienere og franskmenn», sa han. «Det må være noe med 
blodet. Da mødrene i Aten sang for sine små barn, sang 
de: Byssan, byssan lille statue! Det er en ønskedrøm at 
en norsk pike skulle gjøre det samme.» 
 

   Med sitt ubendige gemytt var Dyre Vaa stadig 
ute i hardt vær og iltre diskusjoner. Han hogg - og 
fikk hogg. For eksempel i de debatter som fulgte av 
hans rabiate motstand mot alle former for abstrakt 
eller nonfigurativ kunst. Han var totalt ensidig på 
dette området: «Den utenlandske sensasjonalisme 
er en gift for norsk skulptur!» tordnet han, og tok 
ikke fem øre for å kalle nonfigurativ kunst for rent 
skrap. Også kunsthistorikere var han imot: «Jeg vil 
si så mye som at magistrene er en pest for den 
levende kunst!»  
   Meningene om verdien av hans egen kunst var - 
og er fremdeles - sterkt delte. Noen ser i Dyre Vaa 
en stor billedhugger og artist, andre fordømmer 
ham som en telemarksk nasjonalromantiker, en 
fusker som lar det litterære innhold i en figur do-
minere over de skulpturelle krav. En ting er i alle 
fall sikker: han hadde en enorm arbeidskraft og en 
vitalitet uten sidestykke. Han greide å forsyne sto-
re deler av kongeriket med skulpturer av alle slag - 
bjørner og fugler men også hunder, politiske 
ledere, gotiske helgener. 
Rent kvantitativt overgås 
han bare av Gustav 
Vigeland. Det er grunn til 
å glede seg over kunst-
neren selv og hans gamle 
ættefar fra Telemark.            Gordonsetteren på Majorstuen 
 

  Saa skulde det hende, at Dyre Vaa,sad lunt i Julekveldsgilde. 
Mens Øllet gik rundt og Natten faldt paa, de drukke saa meget 
de vilde. 
  Med Et blev der tyst i det lystige Lag; der hørtes fra Fjeldet et 
grueligt Brag. Og et Brøl som af hundrede Tyre.  
«Nu er det vel mørke,» sagde Dyre. 

 

 
Ludvig Holberg  

foran Nationalteatret 
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Nic(olai) Schiøll (1901-84) 
 

Stor er Valkyrie plass kanskje ikke, og vel heller 
ikke direkte vakker - men koslig å gå på, morsom 
og tiltalende. Den minner ikke så lite om visse 
maleriske partier i Paris. Og det sier ganske meget. 
Her munner en rekke av de flotteste gater i Major-
stustrøket ut; her er småbutikker (og noen store) 
av alle mulige slag, man trenger såvisst ikke å dra 
ned til sentrum for å handle mangfoldig. Og så er 

det så meget sol på plassen. Sammen med de for-
holdsvis lave og pent malte husfasadene gir det 
plassen et visst sydlandsk preg, det er som sagt 
pariser-stemning her. Hvordan man fant frem til 
det sære og krigersk-klingende navn, er en gåte. 

Men navnekomitéen må ha vært opptatt av norrøn 

mytologi - vi har jo både Balders og Tors og Odins 
gater i nærheten.  
   Valkyrie plass mangler ikke dramatiske innslag i 
sin historie. I 1912, under byggingen av under-
grunnstunellen fra Majorstua til Nationaltheatret, 
raste plutselig 800 m3 av gatelegemet ned i hullet i 
jorden. Ingen ble heldigvis skadet. 
   Mange var de som sørget da Valkyrien stasjon 
ble nedlagt - den var svært god å ha for alle som 
bodde i strøket. Men fremdeles kan man glede seg 
over kunstverket i sentrum av plassen - «Piken 
med humleranken» laget av billedhuggeren Nic 
Schiøll i 1960.  
   Hvem var Schiøll? Han var i mange år bosatt i 
Trondheim der han laget skulpturer til Domkirken, 
gotiske figurer, apostler og helgener, samt også en 
god del rent ornamentiske arbeider. Senere skapte 

han det store minnesmerket over sjømenn som 
forliste i Første verdenskrig. Det ble reist i Stavern. 
I Oslo fikk han plassert sitt hovedverk, statuen av 
byens skytshelgen St. Halvard. Den fikk plass på 
fasaden på Oslo Rådhus. 
   Schiøll var av legning en utpreget intellektuell 
mann, med evne til å omstille seg etter de mest for-
skjelligartede oppgaver. Det som binder hans verk 
sammen er kanskje først og fremst hans blikk for 
skulpturens nære tilknytning til arkitekturen. Det 
ser man på Valkyrie plass der samspillet mellom 
den grasiøse unge piken med humleranken i 
hendene og de mer stive husfasadene omkring, er 
noe helt vesentlig. Piken blir rett og slett hele 
plassens smilehull. 
   Men samspillet mellom skulptur og arkitektur er 
også til stede i en mangfoldighet av andre arbeider 
fra Schiølls hånd. Ta hans kjente Hans Egede-
monomunt nede ved Trefoldighetskirken for 

eksempel, eller den vakre statuen i helfigur av 
Cathinka Guldberg ved Lovisenberg sykehus. 
   I den siste delen av sitt liv arbeidet Schiøll med 
de mest forskjellige materialer - glass, keramikk, 
trestykker. Han laget «materialbilder», viste seg 
som en svært allsidig begavelse, selv om hoved-
tyngden i hans produksjon kom til å ligge i den 
rene, skulpturale form. Karakteristisk for ham var 
det at han var den første billedhugger her hjemme 
som engasjerte seg i den nonfigurative skulptur. 
Han laget «abstrakte» ting. Han var også den som 
først introduserte moderne billedhuggere som 
Brancusi, Giacometti, Henry Moore og Lipitch i 
Norge. Skrev meget gjorde han også - om norsk 
skulpturs isolasjon fra det som foregikk ute i den 
store verden, om billedhuggerens store oppgaver i 
vår tid og i vårt spesielle miljø. 
   Nic Schiøll hadde ingen egentlig tilknytning hver-
ken til Valkyrie plass eller til bydel Uranienborg-
Majorstuen - i alle fall ikke i den forstand at han 
bodde der. Tvertom hadde han sin bolig og sitt ate-
lier oppe på Røa. Men med «Piken med humleran-
ken» har han erobret seg en plass i mang en by-
delsbeboers hjerte. Den vakre ungpikeskikkelsen 
lyser og skinner der oppe på sokkelen. Men humle-
ranken hun har i hen-
dene, hva med den? 
Betyr den noe spesi-
elt? Vanligvis forbinder 
vi jo humleplanten 
med øl og ølbrygging. 
Slik har det vært så 
lenge humle har vært 
dyrket, også her i 

landet. I folkemedisin-
en ble blomstene av 
humle brukt som be-
roligende middel. Men 
hva Schiøll selv tenkte 
på da han tildelte sin 
unge pike en humle-
ranke, er ikke godt å 
vite med sikkerhet. 
Det har han overlatt til 
de enkelte å gjette seg 
frem til. Men det for-
undrer vel ikke noen 
om han gjorde det for 
at hun skulle løfte sine 
armer og tilskuerne se 
hvor vakker hun var. 

http://www.nb.no/nbsok/nb/11d6210b36d8f69a2b11d53ec1aef472.nbdigital?lang=no#0
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Arne Vinje Gunnerud (1930-2007) 
 

Arne Vinje Gunnerud er en av de få norske 
kunstnere som har tatt sterke inntrykk fra 
forhistorisk kunst. Han har latt seg inspirere blant 
annet av det gamle norrøne kunsthåndverk, 
dyreornamentikken, og av Edda-diktningen, 
sagaene, skaldekvadene. Oppe på Tveita kan man 
for eksempel se en statue som forestiller guden Tor 
idet han fisker Midgardsormen opp av havet. 
«Vettløyse» heter den skulpturen; Tor blir et bilde 
på mennesket som underlegger seg og ødelegger 
naturen. Opp i oppkjørselen til Aker sykehus står 
hans fontene med fruktbarhetens gudepar, Gerd 
og Frøy. Plassert akkurat der fordi Gunnerud 
visste at det var en fødselsklinikk innenfor, og at 
navnet Aker i gammel tid kanskje betydde «den 
hellige åker» og var et sentrum for fruktbarhets-
kultusen i hele Oslodalen.  
   Men han har også arbeidet med kristne motiver, 
med ikoner og kultfigurer som antyder at han ikke 
ser noen motsetning mellom kristendom og myto-
logi. Det ene følger etter Gunneruds mening av det 
andre. Gudene fungerer som et system, som 
retningslinjer for menneskene. Vi kan ikke klare 
oss bare med trafikkreglene. Gunnerud er altså 
ingen blott og bar norrøn kunstner, han sverger 
ikke til den norrøne religionen i ett og alt. Han 
spenner over et meget vidt felt - fra de muntre 
musikantene på St. Hanshaugen til den store 
fontenen med fiskeren på Grønlands torv; fra de 
mange dyrene i Noas ark oppe ved Svarttjern til 
havfruefiskeren ute på Bestum. Dessuten har han 
interessert seg for det kristne i kunsten, laget 

skulpturer av Moses som slår vann av klippen 
(Rikshospitalet i Oslo), bilder av Maria bebudelse, 
treskulpturer av Noa som planter vinstokker, 
Jerikos murer. Både mytologi og bibel har vært 
inspirasjoner i hans arbeid - begge har etter hans 
mening så ubetinget noe å fortelle menneskene i 
dag. «Den gamle mytologi er så rik, så omfattende 
at man ut av den kan bygge nye konstellasjoner og 
hente ny inspirasjon». 
   Da Det Norske Bibelselskap i 1983 så seg om 
etter en kunstner som kunne gi en forestilling eller 
to om hvem Eivind Berggrav var, valgte de derfor 
ham - i anledning Berggravs 100-årsdag i 1994. 
Eivind Berggrav fortjente i høy grad det flotte 
monumentet. Han utfoldet en livlig virksomhet i 
det norske samfunn i sin tid - som skribent, taler, 
prest, biskop (i Oslo 1937-1950). Han redigerte 
tidsskriftet Kirke og Kultur og utga en mengde 
bøker, tilhørte helt fra først av den liberale fløy 

innen teologien. Indremisjonens folk aksepterte 
ham ikke, deres leder Hallesby betegnet ham i 
1937 som en mann det ikke var mulig å samar-
beide med. Men i årenes løp foregikk det en 
forskyvning i Berggravs syn - han nærmet seg mer 
til Menighetsfakultetet. Lenge var han både prest 
og bisp nordpå. Der skrev han boken 
«Spenningens land», kanskje hans beste.  
Han arbeidet meget 
med kirkeordningen og 
dens problemer og 
fremla forslag til nye 
tekstbøker. Han skrev 
meget om Bibelen og 
fikk stor anseelse også 
utenfor Norges 
grenser, blant annet 
ble han president i 
United Bible Societies. 
Alt dette - og mere til - 
er det Gunnerud 
fanger inn i den 
mangfoldige 
skulpturen i Under-
haugsveien 13 (senere 

…… flyttet til Bernhard Getz gate 3).  
   Bodd i vår bydel har 
han egentlig ikke. 
Arendal har vært hans 
by. Og byer i Portugal 
og Italia. Her har han 
funnet et miljø og en 
atmosfære som har 
virket berikende på 

ham som kunstner. 
Mange enkle mennes-
ker som har en grunn-
leggende dannelse når 
det gjelder kunst. Og 
personligheter som 
er kunstnere selv. 
Kunsthandlere 
som er terapeuter. 
Og en kunstut-
dannelse vi her i 
Norge kunne mis-
unne dem.  
«Og så er det den 
velsignede hvit-
løken, da!», sier 
Gunnerud.  

http://www.nb.no/nbsok/nb/11d6210b36d8f69a2b11d53ec1aef472.nbdigital?lang=no#0
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Joseph Grimeland (1916-2002) 
 

Hvorfor den store bronsestatuen av Bokken Lasson 
nettopp ved hjørnet av Hegdehaugsveien og Oscars 
gate? Det har sin meget gode grunn: Bokken 
Lasson (1871-1970) vokste opp i dette strøket. 
Statuen burde kanskje vært plassert litt lenger 
ned, ved inngangen til Grønnegate - men den står 
bra der den står.  

   Det var i Grønnegate - på Lassonløkken inne i 
bunnen der - at hun ble født. Der vokste hun opp 
sammen med sine mange søsken i det hjem 
høyesterettsdommer Lasson skapte i annen halvdel 
av 1800-tallet og der så mange kjente kunstnere 
vanket. Der ble hun formet. 
 

«Løkken var en veldig verden å være i. Den rummet alle 
eventyr som kunde diktes i en barnesjel. Vår løkke lå for 
enden av Grønnegate i Homansbyen. Like til vi blev 
voksne var den fri for alle de heslige murgårdene som 
senere blev bygget innpå oss. Det var bare én - 
Oscarsgate 12 - og for resten åpne marker til Pihls tårn i 

Gustavs gate og så Kleinsorgs gartneri langs baksiden 
av eiendommen. Ned mot Pilestredet en bratt bakke, hvor 
det var leven å rulle sig nedover når den var grønn, og 
ake eller skli når den var hvit. Bakken blev til et fjellstup 
på den ene siden, med huler og hyller og farlige steder. 
Huset var av de gamle toetasjes trehusene, mørk 
okergult i farven og med veranda ut til haven både i 
første og annen etasje.» 
 

Som alle sine 10 søsken elsket Bokken Lasson den 
store hagen med alle syrinene og epletrærne. Hun 
sa hun var rett og slett forelsket i hele strøket 
mellom Hegdehaugen og Bislett.  
 

«Et paradis av blomstrende trær og busker hadde vi å 
tumle oss i. Aldri har jeg sett så mange syriner. To saler 
av noen lysthus med klynger av syrinbusker rundt, blå, 
hvite og rødfiolette, og så det persiske treet på plenen 
foran verandaen. Lønnetrær hadde vi en hel park av 
borte i «lunden» , hvor vi samlet «neser» om våren og 
bygget løvhytter om høsten. Men det største og vakreste 
var et enslig, svært ett med tett kuppelkrone, som 
solstrålene så vidt sildret igjennom og laget dansende 
flekker på dem som satt på den lange, grønne benken 
under treet.» 
 

I barndomshjemmet i Grønnegate spilte musikken 
en hovedrolle. Alle familiemedlemmer trakterte 
forskjellige instrumenter og det var derfor tidlig i 

livet den unge Bokken la grunnen for den karrière 

som sangerinne hun skulle få. 
 

«Musikken i hjemmet på løkken var vevd inn i vårt liv like 
fra vi slo øinene op til vi sovnet. Den var av den mest 

avgjørende betydning for vår utvikling, for vår 
opdragelse, for hele vårt vesen og for alle våre minner. 
Men snakke om den er vanskelig. Hvordan skal man 
beskrive luften man ånder i, atmosfæren som omgir en? 
Musikken var i oss og omkring oss, spunnet inn i alle 
dagens hendelser og belysninger, i livets hele rytme fra 
morgen til kveld. Vi suget inn gjennem porene all verdens 
musikk, mer eller mindre ubevisst gikk strømmer av 
melodier og harmonier gjennom barnesinnet og lagret 
gylne smykker av klassiske verker og juveler av vår egen 
tids klang. Ennu kan jeg, når jeg hører bestemte melodier 
av Bach, se den store dagligstuen med glinsende striper 
av sol innover gulvet som var vått efter morgenvaskingen, 
og Maria ved pianoet. Det gjaldt å få øvet sig en times tid 
før barna vrimlet inn og skulde fly på skolen. Den som 
kom først hjem, prøvde å får skubbet sig inn på 
pianostolen før den voksne kom hjem fra byen, så en 
ikke skulde komme altfor uforberedt til lærerinnen.» 
 

Bokken Lasson sang operette på forskjellige teatre 
i Kristiania fra hun var 23 år gammel. I 1912 
skapte hun det aller første Chat Noir i byen - i en 
forfallen biljardsalong i det gamle Tivoli som for-
lengst er borte. Men Bokken lever - ikke minst 
takket være Grimelands statue. Før han laget den 
hadde han vunnet seg et navn med Oslopiken i 
Oslo Rådhus, gallions-figuren som skuer inn over 
hovedstaden fra dens største bygning. Senere laget 
han figurer med rot i den klassiske kunstopp-
fatning. Modernismen tok han avstand fra - også 
da han skapte sin Bokken Lassonfigur som den 
luth-spillende 
bohem. 
 

«Jeg tror at så lenge 
menneskets 
refleksjon over seg 

selv, sin fortid og 
fremtid og den 
virkeligheten som 
omgir oss, er preget 
av naturfølelse, av 
en fundamental 
glede over å 
eksistere, så vil den 
forestillende 
billedkunsten 
fortsette å leve. Det 
er kun den dypeste 
mistillit i forholdet til 

den skapte natur 
som kan knuse 
trangen til å 
gjenspeile den i vår 
bevissthet.» 

http://www.nb.no/nbsok/nb/11d6210b36d8f69a2b11d53ec1aef472.nbdigital?lang=no#0
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Ørnulf Bast (1907-74) 
 
Lenge var områdene «bak Slottet» nærmest for vill 
natur å regne i vår bys historie, kanskje med ett og 
annet hus her og der. I slutten av 1840-årene - 
etter at Slottet var ferdig - ble Parkveien anlagt for 
Slottets regning - som en grense for Slottets park 
mot vest og nordvest. De delene av Slottets eien-
dommer som ble liggende vest for veien - og de var 
store - ble samtidig solgt som tomter til privatfolk. 

Veien ble kalt Store Parkvei. Den gatestubben som 
gikk fra Grotten og opp til Store Parkvei ble kalt 
Lille Parkvei, og her ble det bygd en rekke villaer i 
tre og mur og etter strenge reguleringsforskrifter 
som gjaldt for hele villaområdet «bak Slottet». I en 
av dem vokste Christian Krohg opp.  
   En tomt tilhørende Slottet, bebygget med en stor 
villa, brant ned i 1928. Året etter ble Kunstnernes 
Hus oppført der i rød teglsten og i den såkalt 
funksjonalistiske stil. De to bronseløvene som står 
ved flaggstengene foran huset, tilhører derimot 
ikke funksjonalismen. De er tidløse. Det var Ørnulf 
Bast som laget dem - den gang en ganske ung 
mann, så talentfull og dyktig at han rent umiddel-
bart lot til å kunne virkeliggjøre de mål alle billed-
huggere dengang ville frem til. Det var som om 
unge Bast lekte seg frem til de helt store resultater. 
Han vant den ene konkurransen etter den andre. 
Og stor var oppsikten da han som 20-åring bare, 
fikk i oppdrag å lage bronseløvene utenfor 
kunstnernes eget Hus. Kritikerne mente at de var 
nokså tamme, men at de hadde en spenstig 
dekorativ virkning. Og helt fra begynnelsen av 
virket de meget tiltrekkende på barn i alle aldre - 

de sørget for at løvene alltid så nypussede ut, i alle 
fall på ryggen! De var morsomme å ri på! Det satte 
Bast pris på. For han likte barn, likte å lage 
arbeider for barn. Og ikke bare løver og bjørner og 
andre dyr - han laget også en egen ABC for 
småbarn, en annen for blinde barn - en pregbok 
med bilder av dyr, barn, trær. For han fikk rike 
muligheter til å skape etter at løvene var på plass i 
Wergelandsveien. Han vant den ene førstepremien 
etter den andre.  
   Monumenter av Bast skjøt opp både her og der. 
Han laget bronsedørene til Norges Bank på Gjøvik, 
og den store folungen i Birkelunden. Han skapte 
den vakre fontenen på Bragernes torg i Drammen, 
og «Evig liv»-skulpturen på Sehesteds plass i Oslo - 
en mor-barn-skulptur som står med vannet 
rislende rundt seg midt på plassen, et kunstverk 

som i høy grad «fungerer», levendegjør en ellers 
nokså gold og lukket rotundeplass.  
   Mange andre arbeider kunne nevnes - Bast var 
utrolig allsidig og produktiv. Og ekte: alt han 
gjorde hadde rot i hans eget sinn, var uttrykk for 
hans personlige forhold til livet.     
   Løvefigurene foran Huset er naturalistiske. Var 
Bast dermed å karakterisere som naturalist? - Nei, 
mente han selv. Men det var meget som var dårlig i 
den mest moderne, ikke naturalistiske kunst, sa 
han. Det var blitt vanskelig å skille det gode fra det 
dårlige.  
«Det er en masse etterplaprere som bare kopierer 
andre», mente han. Men han hadde stor sans for 
gode, nonfigurative arbeider.  
   Bast vanket meget i vår bydel. Det var alltid noe 
friskt og gutteaktig ved ham når han kom, han var 
begeistret og mangfoldig. Og full av humor. Han 
påstod at han modellerte sine første dyr i kakedeig 
som barn; senere fortsatte han utviklingen i sand-
kasse. Hele livet fortsatte han å synes det var moro 
å lage ting. «Jeg gjenopplever noe av barndommen, 
dengang da en sten kunne være en katt, katten en 
prins, prinsessen en ugle, uglen en gammel kone, 
konen en mosegrodd verden, da det lille vanvidd 
var den store verden.» 

http://www.nb.no/nbsok/nb/11d6210b36d8f69a2b11d53ec1aef472.nbdigital?lang=no#0
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Gunnar Utsond (1854-1950) 
 

Hvor forskjellige er ikke statuene av Wergeland og 
Welhaven i Oslo by! Like forskjellige som deres 
personligheter var det, deres diktning og hele 
virksomhet. Wergeland åpen, freidig, glad med 
fremstrakt hånd der nede i Studenterlunden og 
Stortinget - Welhaven sammensunken, trett, med 
hodet støttet til hånden på en benk i parkanlegget 
ved hjørnet av Briskebyveien og Skovveien. 

Karakteristisk er det at ønsket om å få reist et 
Welhaven-monument i hovedstaden hadde for-
bindelse med at Wergeland skulle få sin statue i 
Sentrum. Mens planene om Wergeland-monu-
mentet ble lagt, skrev professor Bredo Morgen-
stierne i Aftenposten at selv studentene nå viste 
sørgelig liten interesse for Welhaven - mens 

entusiasmen for Wergeland og hans idéer stadig 

var stigende. En liten gruppe universitetsfolk gikk 
derfor sammen om planer også for en Welhaven-
statue - som et motstykke til det mektige 
Wergeland-monumentet. Men saken befant seg 
nokså lenge på planleggingsstadiet. Først etter at 
det ble opprettet et grunnfond for et slikt minnes-
merke - «en statue som Henrik Wergelands» - 
kunne tilhengerne av planene vente å se dem 
realisert.  
   På selve hundreårsdagen for Welhavens fødsel - i 
1907 - begynte det konkrete arbeidet med statuen. 
Etter en forutgående konkurranse, som ble vunnet 
av den kjente telemarking og billedhugger Gunnar 
Utsond. Hans skisse bar mottoet «Det er en bitter 
kvide» - og mange syntes den så både lovende og 
vakker ut. Men strid vakte den likevel, slett ikke 
alle likte den sørgmodig henslengte dikter på 
benken. Kunstkritikeren Andreas Aubert uttalte 
for eksempel at skissen ikke fortalte det minste om 
Welhavens personlighet. «Det har nemlig stått 
Glans av denne hans Personlighed og af hans 
Skikkelse som fra en af våre skjønneste Menn, det 
føler vi alle gjennom de Frasagn vi har fra hans 
Samtid --- et Mindesmerke over Welhaven er 
forudbestemt til at fortsette hans eget Livsverk: at 
tolke Kunstens Adel ---». Men protestene førte ikke 
frem. Gunnar Utsond fikk oppdraget med å lage en 
større Welhaven-statue med utgangspunkt i den 
modell han hadde lagt frem. Dette gjorde han så - 
uten å vite det minste om hvor den skulle 
plasseres! Det utspant seg da en lengere diskusjon 
i avisene om nettopp dette. Og det manglet ikke på 
gode forslag: noen fremholdt at den så avgjort 
passet best nede på Victoria Terrasse. Andre 

tviholdt på at Eidsvolls plass, det var stedet. Dette 
siste sa Kristiania Kommune et avgjort nei til. 
Etter lange diskusjoner kom kommunen til at 
Welhaven-statuen, den skulle plasseres i Frogner-
parken! 
   Så fulgte nye, omfattende diskusjoner. Snart var 
det ikke det lille parkanlegg eller den grønne flekk i 
hovedstaden som ikke var foreslått som stedet for 
Welhaven-monumentet. Til slutt ble de fleste enige 
om at det nok tross alt passet best med Skovveien 
- der hadde jo dikteren vitterlig bodd i de siste år 
av sitt liv. Og slik gikk det. 17. mai 1908 foregikk 
taler og diktopplesninger. Studentene sang. 
Dikterens tilhengere syntes det var en stor dag. 
Men egentlig populær ble statuen aldri, hverken i 
1920-30-årene eller i vår egen tid - enda den 
passer godt inn i bybildet der den står. Welhaven-
spesialister og -elskere finner at den sier lite om 
dikteren og hans egenart, han var ikke slik som 
Utsond må ha trodd. Historikeren F.B. Wallem 
uttrykte det slik: «Hadde Utsond sett Welhaven, 
hadde ikke Welhaven sett ut sånn». 
   Skulptøren Gunnar Utsond slo seg ellers senere 
ned i sin hjembygd Kviteseid, på den gamle og 
store slektsgården der. Her levde han i hele den 
siste halvdelen av sitt liv. Her fikk han bygd seg et 
stort atelier der mange av hans skulpturer 
visstnok fremdeles befinner seg. Mens hans mest 
kjente arbeide, det vil for alltid tilhøre bydel 
Uranienborg-Majorstuen. Vi vil ha ham der opp i 
parken, han «den ludende sanger», om han nå 
ligner eller ikke ligner på dikteren fra Bergen. 

 
 

 
 
 

 
Riddervolds plass  
med Gunnar 

Utsonds  
Welhaven-

monument.  

Her møtes Camilla 

Colletts vei og 

Skovveien. 

Welhaven bodde på 
løkken 

«Solbakken»,  

i dag Skovveien 39. 
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Camilla Collett – 1895 «I storm»  
eller «Camilla Collett-monumentet» 

av Gustav Vigeland,  
avduket i Slottsparken i Oslo, 1911. 

Rikard Nordraak.  
Monument i kleberstein  

av Gustav Vigeland, 1905, reist i 
Wergelandsveien i Oslo, 1911. 
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