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Utsikt fra Peckelgården i Pilestredet, ca 1830-33.  

Foto: J.Lathion. Nasjonalgalleriet 

  

Malere   
 

 

Johannes Flintoe (1787-1870) 
 

Den første profesjonelle maler som ga seg 
av med større malerier og tegninger fra vår 
bydel, var en dansk-norsk mann - Johannes 

Flintoe. Men dengang var det mest 
ødemark i områdene vest for Slottet. 
 
Det er smått bevendt med billedlige fremstillinger av vår 

bydel på 1700-tallet og i begynnelsen av 1800-tallet. 

Ikke så rart: det var ikke mye å se på her ute. Et par 

større gårder, Frogner og Frøen; noen husmannsplas-

ser, Briskeby, Hegdehaugen; og noen løkker og traktør-

steder, Majorstuen, Bisålitt, Sorgenfri. Resten - det vil si 
mesteparten - var fri natur, åker og eng ispedd fjell-

knauser, små skogholt, endel myrer og noen beitemar-

ker. Her ferdedes bufe og gjetere samt noen få reisende: 

gårdene i området var pålagt skyssplikt for alle offent-

lige tjenestemenn. Faste skysskaffere var det derfor 
både på Frogner, Frøen og Blindern. Alt dette ser man 

på endel av de prospekter som ble laget på 1700-tallet 

av tilreisende tegnere. På begynnelsen av 1800-tallet 

laget den senere slottsarkitekten H.D.F. Linstow en god 

del tegninger fra Christiania, bl.a. av utsikten han had-

de fra huset sitt - det lå der Lektorenes Hus ligger nå. 

 

   Men det var først med Johannes Flintoe man fikk mer 

fyldige og detaljerte tegninger og malerier fra bydelen. 
Han laget både gatescener, oversiktsbilder og øyeblikks-

skildringer fra skysstasjoner og bevertningssteder. 

Berømt ble hans akvarell «Utsikt fra Slottsbakken» 

(1830) der man ser jordene som strakte seg ut fra 

Slottet og så godt som hele den sparsomme bebyggelsen 

vestover mot Ullern og Bærumsåsene.  

   Flintoe var født i København. Men hans far - som bar 

navnet Flinthaug - var norsk, han var fra Hurum. 
Johannes fikk sin utdannelse ved Kunstakademiet i 

København, men på grunn av sterke revmatiske lidelser 

slo han seg ned i Christiania - man mente at klimaet 

her oppe var så meget sunnere og bedre for 

sykdommen, enn nede i Danmark. 

   I mange år virket Flintoe som lærer ved tegneskolen i 
Rådhusgaten 9 (revet i 1897). Og som teaterdekoratør 

og meget mere. I feriene reiste han omkring i landet og 

tegnet og malte. Han la grunnen til det norske lands-

kapsmaleri og var en forløper for den store I.C. Dahl.  

   Det var i 1811 han kom til Christiania og slo seg ned i 
en liten leilighet i Øvre Vollgate. Tegne gjorde han fra 

første stund. Pennetegningen «Genrescene» fra 1812 ble 

berømt: en av byens vakre unge frøkner griper i kjolen 

for å unngå sølen i gaten. Ved et hjørne støter hun på 

en fillet og barbeint fattigkjerring - et bilde på nøden i 

byen på den tid, og på de store sosiale forskjeller.  
   Best likte Flintoe å tegne og male fra den natur som 

omga byen - og å gi små genrebilder fra gårdene og 

skysstasjonene der ute. Hver sommer helt fram til 

1820-årene kunne man se ham i byens utkanter, i 

direkte kontakt med natur og mennesker der, og med 
tegneblokk og penn i hånd. Navnkundig ble det maleri 

han laget av utsikten over bymarken sett fra Pilestredet 

og sydvestover, der deler av Homansbyen kom senere. 

   Oppmerksomhet vakte også Flintoes mange tegninger 

fra folkelivet, både i byen selv og i dens forsteder. Han 

lærte etterhvert forholdene i byen å kjenne på en 
utmerket måte, og maktet derfor som ingen annen å 

lage realistiske bilder av det som foregikk der. Senere 

foretok han mange og lange reiser rundt om i landet, 

særlig mye var han på Vestlandet, og han skildret norsk 

natur på en måte som ingen hadde gjort før ham. 
   Flintoe spilte avgjort en rolle i hovedstadens kunstliv. 

Men slett ikke alle var med på å verdsette hans kunst, 

og spesielt ikke de ramt realistiske folkelivsskildringene. 

Welhaven f.eks. kunne ikke fordra ham - Flintoe mente 

selv at kretsen omkring Welhaven hadde lagt ham for 

hat fordi han støttet Wergelands norskhetslinje.  
   Flintoe ble tidlig en gammel mann. En ulykkelig kjær-

lighetshistorie bidro sterkt til det. Så da Hans Gude - 

Flintoes senere elev - besøkte ham i hans leilighet første 

gang, syntes han nok at Flintoe virket litt skummel: 
   «Flintoe var udskreget som en menneskefiendsk mand, 
hvem det var farligt at nærme seg til. -- Han var paa 
denne tid kanske femti aar, men førte fuldstændig en 
gammelmands liv, forbitret paa al verden. Da fader og jeg 
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Majorstuen mot Vestre Aker, 1844.  Oslo Museum 

vovede os ind i løvens hule, saa vi ogsaa en mand foran 
os, hvis ydre kunde skræmme de fleste. Han havde et 
par aabne store øine, hvori den brune iris svømmede frit; 
til det gjennemborende blik svarede ogsaa udtrykket i 
hans ansigt; man kunde ikke tænke sig ham smile, og 
det har jeg da heller aldrig seet ham gjøre. Mærkeligt nok 
vilde han at jeg skulde komme til ham om 
søndagsformiddagene, og saa blev det da. Han havde en 
ungkarsleilighed i Øvre Voldgade, hvorfra man dengang 
over smaa terassedannede haver saa ned paa de grønne 
løkker henimod Pipperviken. Der sad jeg da ved et lidet 
vindu et par timer om søndagene, medens FLINTOE i sin 
lange slobrok og med merskumspiben i munden 
vandrede op og ned i sit bur, i den første tid stum; men 
lidt efter lidt fik han fortrolighed til den tolvaars gamle 
gut, og det var ham vel en lise at berette mig om alle de 
herrers ondskab og complette uduelighed, som havde 
med kunstanliggenderne, og da især med den kongelige 
tegneskole at gjøre. -- Han var en kunstnernatur, og jeg 
skylder ham væsentlig, at jeg saa tidlig fik en sans for 
formskjønhed.» 

 
Flintoe var uten tvil i besittelse av betydelige kunstner-

evner. Hans mange tegninger gir også rike, kulturhisto-

risk verdifulle innblikk i datidens Norge. De har derfor 

sin store verdi også der den kunstneriske side er svak. 

 

 
Peder Balke (1804-1887) 
 
Laget han Balkeby? Javisst! Men ikke det 
Balkeby vi har i dag mellom Uranienborgveien 
og Dunkers gate. Hans by lå på nordsiden av 
Bogstadveien, men brente ned til grunnen.  
Balkes eiendommelige malerier vitner 

imidlertid fremdeles om hvem han var. 
 
Mange av Flintoes elever ved tegneskolen i Christi-
ania, drev det langt i kunsten. Adolph Tidemand 
og Hans Gude var to av dem. Henrik Wergeland og 
Peder Balke var to andre. Den siste av disse - 
Peder Andreassen Balke - var en fattig og begavet 
husmannsgutt fra Toten som kom seg fram i 
verden takket være sine fremragende evner - og 
sine innflytelsesrike hjelpere. Bare 12 år gammel - 
i 1816 - reiste han fra Helgøya inn til Christiania 
for første gang. Forøvrig med et lass karve han 
solgte med god fortjeneste. Å male og tegne lærte 
han først av folk i hjembygden, senere av de mer 
profesjonelle lærere H.A. Grosch, Jacob Munch og 
Johannes Flintoe i hovedstaden. 
   Balke begynte tidlig å reise rundt om i landet for 
å tegne og male. I begynnelsen var det på 
Østlandet han ferdedes, senere bodde han lenge i 
Nord-Norge og deltok ivrig i den maleriske kart-
leggingen av landet dengang. Tilslutt slo han seg 

ned i utlandet, mest i Frankrike. Han solgte godt, 
blant annet fikk han solgt to malerier og en hel del 
skisser til den franske konge Louis Philippe. De er 
nå i Louvre i Paris. 

   I begynnelsen av 1850-årene vendte Balke 
tilbake til Norge. Han slo seg ned i Christiania, og 
da ikke bare som tegner og maler. Det som 
interesserte ham aller mest på denne tiden, var de 
sosiale spørsmål og problemene med å få gjort noe 
for den stadig voksende arbeiderklasse. Han stilte 
seg i spissen for en betydelig sosial virksomhet, ble 
en samfunnsreformator av rang, med dyp sympati 
for det arbeidende folk. 
   Han fikk kjøpt et større tomteområde nord-øst 
for Bogstadveien, professor i botanikk Rahtkes 
tidligere løkke. Og her reiste han en egen 
arbeiderbydel på Vestkanten som  

han døpte «Kunstnerlunden», men folk kalte den 
«Balkeby». Det var en forholdsvis betydelig samling 
av små trehus som var så billige at arbeidsfolk 
kunne kjøpe dem, eller leie dem. Bydelen lå 
mellom den nåværende Schultzgate i nord, 
Bogstadveien i vest, Schøningsgate i øst og inn i 
områdene ved Industrigaten i sør. Folk flyttet inn, 
og det ble en trivelig bydel. Gatene fikk navn etter 
folk Balke personlig satte høyt - stortingsmennene 
Engelbrect Knudssøn og Ole Larsen Hammerstad, 
skribenten Ole Vig o.l. Selv opptrådte han etter-
hvert som maler, men også som en småborgerlig 
kolonialhandler i en butikk som lå der Bogstad-
veien og Industrigaten krysses i dag. Hvithåret og -
skjegget, døv og fåmælt stod den gamle mester 
hver dag i butikkdøren, blir det fortalt. Han var 
vennesæl og godlynt som få, og ivrig med i by-
politikken. Han deltok med iver også i de disku-
sjoner som ble ført om byggeregler, belysning, 
politioppsyn. Og da distriktene vest for Slottet i 
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De ensomme gamle (Husandakt), 1849.  
Foto: J.Lathion. Nasjonalgalleriet. 

1870 ble egen bygningskommune (Hegdehaugen), 
kom han med i styret for den. I alle de år den 
eksisterte, var Balke med der. 
   Men han fikk også tid til å male. Mer og mer. 
Motiver fra Balkeby og Christiania. Majorstuen. 
Hegdehaugen. Men han solgte ikke noe særlig. 
Düsseldorferne med Tidemand og Gude i spissen 
likte ham ikke, og fikk også publikum til å mislike 
disse rare maleriene av gårder og hus i hoved-
stadens utkanter. Men Balke var økonomisk 
uavhengig og kunne gjøre som han ville. Og han 
eksperimenterte av hjertens lyst, drømte, fabulerte. 
Han malte Riis hovedgård. Frogner. Ullevål. 
«Frøengårdene sett fra Majorstuen» heter et av 
hans mest kjente bilder fra Christiania.  
   Peder Balke ble en meget gammel mann, han 
døde i 1887. Da hadde han nådd fram til en form i 
sin kunst som helt og holdent var hans egen, 
personlige. Og skapt verker som sikret ham en 
plass i norsk kunsthistorie. 
   Byen han hadde skapt, brente ned til grunnen i 
1879. Området ble bebygd på ny, for det meste 
med treetasjes murgårder og ikke små hus av tre 
som kunne brenne. Balkeby ble fortsatt et stykke 
Østkant på Vestkanten. En av dem som bodde der 
på 1900-tallet var Einar Gerhardsen: 
«Utenfor oss bodde «de fine». De ville ikke ha noe 
med oss å gjøre, og vi holdt oss langt unna dem.» 
 

Idag er det bare et tyvetalls gamle treetasjes gårder 
igjen fra det gamle Balkeby. Den villaen Balke selv 
bodde i de siste årene var Schultz gate 1. Det 
kvarteret i Industrigaten som nå kaller seg 
Balkeby, har ingenting med det gamle å gjøre. Men 
hyggelig er det at den gamle originalens navn 

fremdeles har feste i vår bydel.  
   Balke døde som en fattig og skuffet mann. Han 
ble ikke vurdert særlig høyt som maler. Først i de 
senere år har man fått øynene opp for hvor 
nyskapende han var i norsk landskapsmaleri. 

 

Adolph Tidemand (1814-1876) 
Johan Fredrik Eckersberg (1822-1870) 

Thomas Fearnley (1802-1842) 
Johan Christian Dahl (1788-1857) 
Nicolai Ulfsten (1854-1885) 

 
Hva skjuler seg bak lysende og gilde gatenavn i 
vår bydel som Professor Dahls gate, Eckersbergs 
gate, Fearnleys gate og Tidemands gate? I alle 

fall forlener disse navnene bydelen med mer 
farger og lys enn den ellers ville ha hatt. 
 

Mange av gatene i bydelen har navn etter kjente 
(og ukjente) malere. Men har maleren Eckersberg 
noensinne selv bodd i Eckersbergs gaten? Har 
Tidemand hatt hus i Tidemands gate, i tilfelle 
hvor? Og hva med Fearnley - denne utpregede 
vestlandsmaleren kan da umulig ha satt sine ben i 
gaten som bærer hans navn? Ja, våre gatenavn - 
hva vet vi egentlig om dem? Om hvorledes de har 
oppstått og om hvilke personer det er som skjuler 
seg bak de mange prangende skilt? Hvem var for 
eksempel denne Professor Dahl og hvorfor ble hans 
navn skjenket til bydelens kanskje aller vakreste 
gate? Hva for slags industri fantes det i Industri-
gaten? Og hvem i all verden var Ingelbrecht 
Knudssøn? Hvorfor heter Ulfstens gate som den 
gjør, og hvem var egentlig Schive? Ofte virker det 
som om Oslos gatenavn er en eneste lapskaus av 
stort og smått, en seig materie det er vanskelig å 
trenge inn i.  
   Men ikke alltid. Vi har i vår bydel en god del 
gamle navn som forteller om gatene og om hvor de 
førte hen. Selvgrodde navn som Hegdehaugsveien, 
Majorstuveien, Briskebyveien. Og vi har navn som 
bestemmende enkeltpersoner i de forskjellige strøk 
fant på. For eksempel utstyrte maleren Peder 
Balke i sin tid gatene i sin lille landsby på nord-
siden av Bogstadveien, med navn på personer han 
kjente godt og satte høyt: Ole Vig, Ingelbrecht 
Knudssøn, Fauchald, Schultz, Hammerstad. Men 
de fleste gatenavn er påfunn gjort av kommunalt 
oppnevnte komitéer: da nye, navnløse gater kom til 
utenfor de gamle bygrenser, kom slike komitéer 
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Fra Slottsparken, 1882. Foto: J.Lathion. Nasjonalgalleriet 

med forslag om navn på dem. Forslagene berodde 
selvsagt på komitémedlemmenes skjønn og 
interesser. Mange av dem var å oppfatte som 
hyllest til kjente og aktverdige personer som 
kanskje aldri hadde satt sine ben i gaten: Josefines 
gate, Oscars gate og Gustavs gate.  
   Navnekomitéer var ustanselig i arbeid - i 1847, i 
1851, i 1864. Ved den store byutvidelsen i 1878 
trengtes det en mengde navn på gater i bydelen 
som da for første gang ble en virkelig bydel. I løpet 
av 1870-årene hadde det jo vokst fram et villniss 
av leiegårder i mur i tre etasjer vest for Homans-
byen. Trehus ble reist i massevis på de gamle 
løkkene ved Hegdehaugen, Briskeby, Majorstuen, 
slik at det hele fikk preg av rene forsteder. Her 
trengtes mengder av nye gatenavn. Det kom da 
også til en ren massedåp i 1879, en hvis make ikke 
hadde vært sett i byens historie. Komitéen som 
forelo navnene hadde åpenbart mange interesser. 
Den forsøkte også å uttrykke disse ved å samle 
navn av samme gruppe i bestemte strøk. Slik fikk 
man uttrykk for komitéens opptatthet av krigs-
vesen (Gyldenløve, Haxthausen), norrøn mytologi 
(Balder, Tor, Odin, Valkyriene). Men fremfor alt 
hadde komitéen et godt øye til malerkunsten - og 
da helst av den gode, gammeldagse sorten som 
malerne hadde lært seg nede i Düsseldorf. Og den 
var ikke alene om slike interesser. Mange var 
virkelig opptatt av malerkunst i 1870-årenes 
Christiania. Det fantes et pengesterkt publikum 
som gjerne kjøpte nasjonalromantisk kunst, ja 
byens største kjøpmann Thorvald Meyer hadde 
sogar opprettet en egen kunsthandel ved siden av 
sine mer materielt pregede butikker. 

   Dette er bakgrunnen for at noen av de gildeste 
gatene i den nye bydelen fikk navn etter malere 
som navnekomitéen satte høyt: I.C. Dahl, den 
berømte professor i Tyskland, grunnleggeren av det 
norske landskapsmaleri; Tidemand, düsseldorferen 
i egen person (men merkelig nok ikke hans parhest 
Gude); Eckersberg, mannen som fikk i stand den 
første virkelige malerskole i Kristiania; Munthe og 
Fearnley. Til og med den lille düsseldorferen 
Ulfsten fikk sin gate i denne tiden. Ingen av disse 
malerne hadde bodd i sine gater enn si malt noe 
fra dem. Eckersberg malte mest landskaper fra 
Østlandets brede og jevne skogsnatur, Fearnley var 
en utpreget vestlandsmaler, og Ulfsten bodde for 
det meste i Bergen og malte derfra.  
   Man leter forgjeves etter konkrete tilknytnings-
punkter mellom de nasjonalromantiske malerne og 
gatene i vår bydel. Likevel kan gatenavnene være 
gode å ha. De kan stimulere vår interesse og sans 
for billedkunst. Og de forlener gater som ellers 

kanskje ville virke litt grå og kjedelig med farge, lys 
og romantikk. Ikke lite bare det. 

 

Frits Thaulow (1847-1906) 
 
Det gamle Kristianias maler nummer én!  
«Bildet var ikke bare et uttrykk for hans 
begeistring over Kristiania og heller ikke over 
Slottsparken -- Det bevirket en revolusjon hos 
publikum! Ikke fordi det var så ekte Kristiania-
aktig - man hadde dengang ikke begynt å legge 
merke til, at der var noe som var ekte 
Kristiania-aktig - men ---»  
 

Med Frits Thaulow kom friluftsmaleriet inn for fullt 
i norsk malerkunst. Hans første bilder fra vår 
bydel, var ekte Kristianiabilder, malt direkte etter 
naturen.  
 
Helt fra sin tidlige ungdom av var Thaulow fast 
bestemt på å ville motsette seg düsseldorfernes 
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glorete farger, ja hele atelier-maleriet. Han nektet 
plent å male landskapsbilder innendørs bare etter 
studier og forelegg. Han ville ut, ville male bildene i 
friluft, gjenskape naturen slik den var. Og han ble 
den første som gjorde byen Kristiania gjenstand for 
kunstnerisk behandling i egentligste forstand. 
Faren, apoteker Harald Thaulow, hadde både sitt 
apotek og sin private bolig inne i selv byen, i Stor-
gaten (der Folketeaterbygningen ligger nå). Men da 
Frits var 8 år gammel kjøpte faren en større løkke 
ute i Uranienborgskoven. Der bygde han seg et hus 
som han kalte Bloksbjerg (nåværende Skovveien 
35). Det var et stort hvitt trehus som lå litt 
nedenfor det sted der Uranienborg kirke senere ble 
bygd. Apoteker Thaulow eide forøvrig all grunn 
mellom Uranienborg og Majorstuen. Frits plukket 
som barn både blåveis og hvitveis i småskogen 
som stod rundt det gamle Majorstuen, bevert-
ningsstedet altså. Ja, faren eide områdene bak 
Majorstuen også, hele det strøk som senere ble 
kalt Volvat - det er Thaulov lest bakvendt. 
   Den unge Frits tilbragte mange av sine dager ute 
på Bloksbjerg, man kunne se ham både tidt og ofte 
bak staffeliet idet han malte landskaper og hus. 
Det aller første var fra området mellom Bloksbjerg 
og Slottet og ble malt i 1880. Om dette bildet var 
det at vennen Christian Krohg senere skrev at det 
som vakte mest oppsikt med det, var den ting at 
det ble malt ute - i friluft: 
 

«De fleste forbipasserende fandt at det at stille seg 
saaledes opp paa Alfarveien inde i selve 
Hovedstaden var noget vist frækt og udelukkende 
den stille Ensomhed, som de havde vænnet sig til at 
tænke sig Kunstnerne arbeide i ligesaavel som 
Digtere. Men da Departementsfolkene og 
Kontormenneskene gik hjem igjen ved Middagstid 
standsede de atter op hos Thaulow, som mærkeligt 
nok stod der endnu. De havde aldrig trod at 
saadant kunstnerisk Arbeide var saadant virkeligt 
Arbeide, og at Kunstnerne kunde gaa saaledes op i 
det, at de blev staaende ved det i saa mange Timer, 
naar de ikke behøvede at gjøre det. Og de blev 
staaende og tale med ham, for kjende ham gjorde 
de jo allesammen.» 
 

Senere ble det mange flere malerier fra bydelen og 
fra Thaulows hånd. Han malte hus i Homansbyen, 
landskaper rundt om på Frogner, samt storartede 
ting fra Frøen og omgivelsene der - snømarker 
rundt gården i sollys; nedsnødde hager i snøvær; 
gateinteriører med ekte Kristianialuft, røyk og sot, 
gul puddersnø med dype kjørespor i midten av 
gaten. Hus med hvit snø på takene, i skarp 
kontrast til den mørke luften og med livlig ferdsel 

nede på gaten. Han malte «Septemberdag i Vestre 
Aker» - som vår bydel var en del av helt til 1878 - 
og det ble stilt ut på Høstutstillingen. Da skrev 
Aftenposten at alle ekte kristianensere ville like 
det: 
 

«Det hele Prospekt er jo saa inderlig vel kjendt og 
kjært for enhver Kristianiamand, som forbi 
Majorstuen er vandret til Frognersæteren. Paa den 
vide Slette ovenfor Majorstuen, henimod Frøen, 
holder de paa at kjøre Kornet ind... I Mellemgrunden 
tilhøire sees det hvide enetages Hus paa Frøen 
Gaard med sit høie røde Tag, tilvenstre har man 
Løvskovspartierne langs Frognerelven, og 
Baggrunden indtages af Voxensaasens og 
Vettakollens skovbevoxede Aasrygge...  
Billedet er i sin Helhed ret tiltalende.» 
 

Bestevennene Thaulow og Krohg dominerte både 
Kunstforeningen og Høstutstillingen i 1880-årene. 
Mest oppsikt og beundring vakte nok Thaulows 
blonde og dagklare bilder fra hovedstaden og 
omegn. Han solgte også sine bilder av gater og 
torg, parker og forsteder, elver og bekker og det til 
gode priser. Mesterverket «Hoffsalléen» gikk for en 
formue. 
Sammen med andre malere - Krohg, Diriks og flere 
- fikk Thaulow atelier nede i Pultosten, Morgen-
bladets gamle gård i Grensen. Fra loftsetasjen her 
malte han sitt kjente bilde «Stortingsplass», men 
det ble mottatt med mere blandede følelser. Det var 
jo så tvers igjennom realistisk, mange fant at det 
var både hverdagslig og frastøtende. 
   Etterhvert kom Thaulow til å tilhøre den kretsen 
som vanket hos døtrene Lasson på løkken i 

Grønnegate. I 1886 giftet han seg med Oda 
Lassons yngre søster Alexandra - en uredd og 
frisinnet person som tidlig søkte sin omgang blant 
malere og kunstnere. Uborgerlige som de begge var 
avsto de fra kirkebryllup men giftet seg i Lassons 
hjem. Bokken Lasson - en tredje av søstrene - 
skrev senere om begivenheten: 
 

«Med et ubeskrivelig smil om sin sammenknepne 
munn, knelte Alexandra ved siden av sin 
herdebrede kjempe på en improvisert alterring som 
bruden hadde innrettet av en lav plate med et 
malerisk stoff over. En spinkel, gulblek prest med 
dyptliggende, sorte øyne formante dem, la hendene 
på dem og erklærte dem for riktig gifte. Etter en 
festlig og dekorativ frokost, som den oppfinnsomme 
Alexandra hadde diktet for noen få venner, drog 
hun og Frits til utlandet.»  
 

De ble boende ute i mange år. Og da de kom hjem, 
flyttet de inn i et hus ute på Grini. Dermed mistet 
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Selvportrett, 1890.  
Foto: R.Aakvik. Oslo Museum 

Thaulow litt av kontakten - i alle fall den maleriske 
- med vår bydel som han hadde gitt så mange fine 
skildringer av. 
 
 

Eilif Peterssen (1852-1928) 
 
I 1822 bestemte Carl Johan at den nye norske 
kongeboligen, Slottet, skulle bygges utenfor 

byen, på en liten høyde som ble kalt Bellevue. 
Foran Slottet skulle man da ha byen med den 
nye hovedgaten Karl Johan; bak en 
kjempemessig park. Planen om den veldige 
park ble raskt oppgitt. I stedet ble Store og Lille 
Parkvei anlagt. Her ble bygget villaer etter 
engelsk mønster, og her vokste flere av våre 
beste kunstnere opp. 
 

En av de første som 
bygde seg en villa i det 
superfine strøket bak 
Slottet, var den sterkt 
kunstinteresserte 
regnskapsfører ved 
Hovedarsenalet, Jon 
Peterssen. Med sin 
hustru Anna Marie fikk 
han i 1852 sønnen 
Eilif, som kom til å 
vokse opp i Store 
Parkvei. Hans beste 
kamerat i barndommen 
og ypperste forbunds-

felle senere var 
Christian Krohg, som vokste opp i Lille Parkvei 
(nåværende Wergelandsvei). Krohg var en beundrer 
av Eilif Peterssen fra første stund.  
 

«Eilif var det rareste navn jeg hadde hørt», skrev 
han senere - «jeg lot ham derfor stige ennu mere i 
min beundring. Og det viste seg at han var 
forferdelig flink til å tegne ansikter. Det så nesten ut 
som de var trykt. Så ble jeg smittet av ham, og 
tegnet mere og mere ansikter, og senere har vi 
begge to holdt på med det.» 
 

Eilif Peterssen var litt av et vidunderbarn. Alt som 
ganske ung mann tegnet han hus og landskaper i 
vår bydel på en måte som avtvang respekt. 
Eventyrkongen Peter Christen Asbjørnsen og 
maleren Hans Gude var så imponert av hans 
prestasjoner at de rådet foreldrene til å la ham få 
gå kunstnerveien. Slik gikk det også. Bare 16 år 
gammel kom han inn på Eckersbergs malerskole i 

Christiania (i nåværende Grensen 2). 19 år gammel 
dro han til Tyskland med stipendium fra staten. 
Der ble han i flere år. Men han var ikke bare 
fornøyd med den akademiske undervisning han 
fikk. Derfor arbeidet han også meget helt for seg 
selv, han malte høyst personlig pregede bilder fra 
norsk historie. Blant annet malte han det kjente 
«Corfitz Ulfeldts død» (1874) og «Kristian II 
undertegner Torben Oxes dødsdom» (1876). 
Peterssen ville bli «historiemaler» - for bildene hans 
vakte stor oppsikt, ja de gjorde ham berømt over 
store deler av Europa. Her fant man glimrende 
tekniske ferdigheter sammen med sterke 
fornemmelser for farge og lys samt stor sans for 
det dramatiske. Men Peterssen følte at han måtte 
ut av Tyskland for å komme videre. Han måtte 
finne fornyelse, inspirasjon, et friskere malerisk 
syn fremfor alt på naturen. Han brøt opp, og reiste 
sydover til Italia hvor han ble boende i flere år. Her 
utviklet han seg, etter eget sigende, til naturalist 
helt på egen hånd, og malte det tindrende friske 
folkelivsbilde «Fra Piazza Montanara» i 1883.  
   I sin utlendighet fulgte Peterssen godt med i det 
som foregikk i kunstnerkretser hjemme. Som 
naturalist støttet han kunstnerstreiken i 1881 helt 
og fullt - han valgte i høy grad side i det store 
oppgjøret som den nye malergenerasjonen med 
Krohg og Thaulow i spissen la opp til med det mer 
bornerte Kristianiapublikum. Også han ville 
kjempe for et nytt, realistisk maleri. I 1883 vendte 
han hjem fra utlandet for godt og bygde seg et stort 
atelier på foreldrenes eiendom i Store Parkvei. Her 
malte han landskaper fra hovedstaden og ikke 
minst fra vår bydel - en rekke dagklare 

friluftsbilder etter den naturalistiske oppskrift. 
Mange av tidens mest kjente personer - blant 
annet Arne Garborg og Kalle Løchen - kom og satt 
modell for ham mens han skapte sine senere så 
berømte portretter (nå i Nasjonalgalleriet). Mot 
slutten av 1880-årene sluttet han seg til de såkalte 
Fleskum-malerne, de som med Werenskiold, 
Skredsvig og Backer i spissen ville ha et mer 
stemningsmettet maleri enn det den strenge 
naturalisme kunne gi. Han maler det lyriske 
«Sommernatt» (1886) og «Nocture» (1887). Han var 
også med på illustreringen av den store Snorre-
utgaven og av de norske folkeeventyrene i 1890-
årene. Peterssen utførte dessuten dekorative 
veggfelt i forskjellige herskapsvillaer i Kristiania. 
Det omfangsrike «Gujamars sang» i 
forlagsbokhandler William Nygaards villa på 
hjørnet av Hafrsfjordsgaten og Drammensveien er 
vel det største. Men også i J.B. Stangs villa laget 
han en større suite med middelaldermotiv.  
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I haven, 1893. Privat eie. Væring foto. 
Sommeren etter Berlinoppholdet i 1893 malte  

Christian Krohg Sascha, Oda og Gunnar Heiberg i Grønnegate 19 
 

   Eilif Peterssens hjem var lenge et samlingspunkt 
for mange av tidens betydelige kultur-
personligheter, preget av malerens kultiverte 
personlighet og moderate holdninger, men også, 
fortelles det, av det man kalte «den viltre 
Hegdehaugsgutt med det usentimentale 
Kristianiaviddet ytterst på tungen». 

 

Christian Krohg (1852 - 1925) 
 
- Syrinene i Grønnegate! Finnes der noe 
yndefullere syn i naturen enn hvite, blussende 
syriner, som neier seg stille og sorgfulle i 
vindens sus og en lys, norsk sommernatt? - 
skrev Christian Krohg, maleren som elsket 
Kristiania gjennom et langt liv. Alltid måtte 
han tilbake til fødebyen. 
 

Christian Krohg ble født i et hus i Lille Parkvei - en 
gate som er borte nå, men som fulgte den nå-
værende Wergelandsveien et godt stykke. Året var 
1852, og gutten vokste opp blant en hel skokk med 
søstre. Hjemmet i Lille Parkvei betydde meget for 
ham i oppveksten. Det var kultivert og harmonisk, 
preget av interesse for kunst, historie, litteratur. I 
den rommelige hagen kunne han bygge hytte med 
sine søsken, eller de lekte sisten dersom de da ikke 
streifet om på løkkene i nærheten. 
   Moren døde da Christian var 9 år. Det førte til at 
faren følte seg ende sterkere knyttet til barna sine 
enn før, men også til at hjemmet ble et sorgens 
sted. Christian ble tidlig oppmerksom på sine 
kunstneriske interesser, og hans vennskap med 
Hegdehaugsgutten Eilif Peterssen kom til å bety 

meget. I sin bok «Norske kunstnere» forteller Krohg 
om det første møte de to imellom på Nissen skole: 
 

«Om Eftermiddagen gik jeg opover til Hægdehougen 
for at nikke til ham, hvis han var ude og legte paa 
Gaden. Det var han ikke, og jeg maatte gaa hjem 
igjen, men næste Dag blev vi Venner i Klassen. Og 
det viste sig, at han var forfærdelig flink til at tegne 
«Ansigter». De saa næsten ud som de var trykt. Saa 
blev jeg smitted af ham og tegnet mere og mere 
Ansigter, og senere har vi begge holdt paa med det. 
-» 
 

I 1873 døde Krohgs far. Da flyttet Christian og 
hans søsken over til farens søstre, som bodde i 
Pilestredet. Tantenes hjem ble så hans faste hjem i 
årevis - når han ikke var ute og reiste. Flere av 
sine kjente bilder fra denne tiden malte han fra 
Pilestredet - «Et farvel» for eksempel (1876) og et 
dobbeltportrett av en søster og en tante, et av de 
første realistiske bilder i norsk kunst. Han malte 
også «Sypiken» (1879) og «Daggry» (1880) som 
innleder hans sosiale maleri. 
   I begynnelsen av 1880-årene var han utenlands, 
men i 1882 kom han hjem til tantene igjen. Han 
deltar i kunstnerstriden i Kristiania, blir venn med 
Hans Jæger, skriver boken «Albertine» (1886) og 
maler blant annet «Albertine i politilægens vente-
værelse» (1887). Av største betydning for ham blir 
besøkene på løkken innerst i Grønnegate. Der 
bodde regjeringsadvokat Lasson og hans mange 
døtre i et prektig hus omgitt av hvite syrintrær. 
Krohg blir kjent med Oda; sammen vanker de på 
kaféer, i atelierer, på gater og streder. Krohg hadde 
en meget stor evne til å komme i snakk med folk, 

og ble tidlig en kjent skikkelse på byen - og ikke 
bare godt likt. Men søstrene og tantene i Pile-
stredet forgudet ham. De gledet seg ved å hjelpe 
ham og gi ham et hjem der han fritt kunne gå og 
komme som han ville og der han alltid ble mottatt 
med varme og kjærlighet. Krohg følte dette 
hjemmet som et ankerpunkt midt opp i stormene 
som kunne rase i avisene, på Grand eller på 
Stortinget. Selv om han reiste meget i 80-årene, 
mistet han aldri kontakten med fødebyen. Alt han 
har malt, har på et vis tilknytning til byen, er det 
blitt sagt om han. Selv losene fra småstedene langs 
Kristianiafjorden gikk inn i byens liv. 
   I 1888 ble han gift med Oda Lasson. De bodde 
en tid i Lasson-huset i Grønnegate. Krohg lot sitt 
maleri kretse om hustruen, barna, huset, hele den 
hjemlige lykke:  
 
«Aldri har jeg set saa mange Syrener. De fyldte hele 
Løkken med Duft, og midt i al den Duften gik saa de 
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Opplesning i atelieret, signert Ottilia og Christian Krohg, 1889.  
Væring foto. Rasmus Meyers Samlinger. 

Bildet er malt i Chrisian Krohgs atelier. Gunnar Heiberg leser Kong 

Midas høyt for vennene Oda og Christian Krohg, og i sofaen 

skuespillerne Ludvig og Milly Bergh og Olaf Hansson 

unge, vakre, livsmodige Pigebarn. De gik myge i 
Gangen, lidt musikalsk sigende i Knæerne, som om 
de ubevidst gjorde sin Reverens for en eller anden 
stor suveræn Mand eller Magt, der aldrig kom til 
dem, og fordi den Manden eller den Magten ikke 
kom var det naturligvis ikke bare Glæde, de spredte 
rundt omkring i Sindene - det skulde bare ha 
manglet - men ogsaa Smerte, Fortvilelse og 
dyptgaaende Ulykkefølelse. Aldrig Ligegyldighet! 
Altid Styrke! Hvilken Sum av rige, noble følelser, 
disse søstrene har lagt ned i os alle. Hvilken stor 
menneskelig Indsats de har gjort i norsk Kunst og 
Digtning, selv om de andre bare har anet det. Jeg 
tænker paa den hensynsløse Opofrelse og varme 
uselviske Kjærlighed og Beundring, de kan lægge 
for Dagen. Jeg tviler jo ikke om, at Lys- og 
Livsstrømmen fra Bunden av Grønnegade endnu 
gaar der. De kjender jo Eventyret om Troldet med de 
otte Hoder. Straks Riddersmanden trodde, han 
hadde hugget et af Hoderne af, sprang der straks 
nye frem. Ingen Ende paa Søstre - og lidt Trold var 
der jo i dem allesammen. - »  
 

1890-årene var en vanskelig tid for Krohg både 
kunstnerisk og menneskelig. Han tilbragte mange 
år på reise, og det var ofte noe oppjaget og rastløst 
over hans liv. Han savnet et fast holdepunkt og var 
ofte nedfor. Men endelig - i 1909 - blir Det norske 
kunstakademi grunnlagt og Christian Krohg blir 
dets første direktør. Han slår seg ned i Kristiania, 
og sommeren 1914 kan ekteparet Christian og Oda 
flytte inn i et nytt hus øverst i Halvdan Svartes 
gate. I mange år var dette huset det hyggelige sam-
lingssted for mange mennesker - et av de mest 
gjestfri hjem i byen, sa de som hadde vanket der. 

Huset var ikke stort. Men man kunne stå i vindu-
ene og skue ut over de fine Frognerjordene. Krohg 
elsket det og gledet seg når andre hygget seg i den 
store stuen med det dekkede spisebord, med 
bjerkeved knitrende på peisen og med den prakt-
fulle fru Oda som vertinne. En pryd for hele vår 
bydel. 

 

Oda Krohg (1860-1935) 
 
«Disse søstrene i Grønnegate! Hvilken sum av 
rike, noble følelser disse søstrene har lagt ned i 
oss alle. Hvilken stor menneskelig innsats de 
har gjort i norsk kunst og diktning - » Christian 
Krohg 
 
Oda Krohg var malerinne, først og fremst det. Visst 

var hun også den berømte (og beryktede?) prin-
sesse for Kristiania-bohemen. Visst var hun en 
fryktet femme fatale, Hans Jægers og Gunnar 
Heibergs elskerinne, Christian Krohgs hustru. Men 
egentlig og innerst inne var hun en dristig og 
begavet malerinne, forøvrig med sterk tilknytning 
til vår bydel. Det viser den lange rekken av 
praktfulle malerier hun skapte. 

   Hun ble født i juni måned 1860 og vokste opp i 
Grønnegate, i den sagnomsuste Løkken. Hun var 
den eldste av regjeringsadvokat Christian og 
Alexandra Lassons mange barn. Huset står der 
den dag idag, men den store og landlige hagen med 

alle syrintrærne, er sterkt beskåret. Huset selv 
tjener nå som hjem for eldre, hjemløse menn. 
Tidlig visste Oda at hun ville male, og i 80-årene 
ble hun også kjent med flere malere: Hun og 
hennes søstre vakte oppsikt når de viste seg på 
Grand, og spesielt var de unge malerne opptatt av 
dem. Det ble sagt at den nye promenadegaten Karl 
Johan slett ikke sluttet oppe ved Slottet - den 
fortsatte like opp til porten inn til Løkken, det 
vrimlet av unge menn der i spasertiden. Tidlig 
giftet Oda seg med Jørgen Engelhardt og flyttet da 
til Pilestredet hvor hun fikk to barn. Ekteskapet 
var ikke godt. Etter noen år flyttet hun med barna 
inn i en liten leilighet i Sporveisgaten der hun kom 
til å bli boende i lang tid. Her var det hun holdt seg 
mens hun utdannet seg til malerinne. Her malte 
hun sine første større bilder, blant annet det 
sosialrealistisk pregede «En viserpike». 
   Mye motgang møtte hun. Fordi hun ville være 
malerinne. Fordi hun hadde forlatt sin mann. 
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Frokost II, 1885. Foto: J.Lathion. Nasjonalgalleriet 

Fordi hun angivelig ikke maktet å ta seg skikkelig 
av sine egne barn. Barna ble derfor regulært kid-
nappet av Engelhardts to gamle tanter. Oda måtte 
mobilisere sin mektige far for å få dem tilbake til 
seg igjen! Hun flyttet med de små tilbake til sitt 
gamle rom på Løkken. I et brev til Hans Jæger 
skrev hun: 
 

«I formiddag var det deilig og varmt her, og så 
nydelig i haven. Har De vært her opp hos oss 
noengang? Jeg satte opp havedøren på vid vegg i 
dag og kjørte inn et helt lass av grønne grener og 
hegg og sånt noe. Pappa tror visst jeg er blitt gal. Og 
så forandret jeg alle sofaene og stolene og bordene i 
stuen som nesten er grodd ned i gulvet, så lenge 
har de stått på samme flekk. Nei, gid jeg hadde 
Dem her, jeg har funnet ut sånn en yndig plass 
langt nede i haven inne mellom noen busker og trær 
hvor vi kunne sitte i fred og snakke. Jeg har spadd i 
haven i dag, og raket også, men bare litt av gangen, 
og lært lille Ba å klatre i trærne.» 
 

Og så, litt senere, i en dagboksopptegnelse 6. juni 
1880: 
«Det er så stille på Løkken. Jeg sitter ute i lysthuset. 
Alt er lysegrønt med sol på, og blå luft med 
skinnende hvite skyer over. Mimi og  
Erik sitter på lur nede hos en baker i Homansbyen 
for å passe på når pappa går på kontoret, så 
passasjen til Løkken er fri. Klokken er tolv, og 
pappa har ikke gjort mine til å stå opp ennå, så det 
kan nok dra ut. Jeg har lovet å gi dem kaffe og mat 
når de kommer opp og all fare er overstått. 
Men foreløbig er jeg alene med Jægers brev og mine 
egne to. Først det fra i går, da jeg virkelig var 
fordrøvet nede hos Wilhelm. Det ble syv flasker 
champagne delt på fem, men slikt må til hvis jeg 
skal kunne holde ut. Hva er det som skjer med 
meg? Jeg har prøvd å skrive noe muntert til 
Christian i København, men jeg vet ikke om jeg 
klarer det lenger. Han er så ulykkelig, og han har 
vel en fornemmelse av at han kanskje mister meg, 
men hvorfor surrer han rundt der nede da? Bare 
fordi han tror at Jæger er trygt forvart i Paris?» 
 

I 1888 giftet hun seg på nytt, og da med sin privat-
lærer i maleri Christian Krohg. Hun hadde da fått 
antatt to malerier på Høstutstillingen - «Ved 
Kristianiafjorden» og «Gutten min». Men hun maler 
flere, mange fra vår bydel. Epletrær. Byen i 
måneskinn. Månen svermet hun for. En aften hun 
var på vei opp gjennom byen mot Grønnegate 
sammen med malervennene, hendte det at hun 
løste seg ut av det lystige følget og klatret opp en 
brannstige opp en naken husgavl. 
 

«Smidig som en katt klatret hun oppover og oppover 
helt til toppen. Der sto hun og strakte armene rett 
opp mot månen, med et frydefullt skrik.» 
 

Ekteparet Krohg reiste en god del etter giftermålet. 
Men i 1893 døde Odas far - familien flyttet inn i 
Lassonløkken og ble boende der i noen år. Men 
ikke så mange. Det ble lange og ganske vanskelige 
år i utlandet, særlig i Paris. Men i 1911 ble hun 
bofast i Kristiania igjen, bodde i flere år på 
Majorstuen. I 1914 flyttet hun og Christian inn i 
eget hus i Halvdan Svartes gate 48. 
   Hun ble aldri noen ensom gammel dame, selv 
ikke etter ektemannens død. Unge kunstnere flok-
ket seg om henne og kom og spurte om hjelp og 
råd. Det lille huset i utkanten av Frognerparken 
ble litt av et kunstsentrum helt til hennes død i 
1935. 

 

Gustav Wentzel (1859-1927) 
 
Gustav Wentzel - en ekte Kristiania-gutt. Som 
kunstner var han utpreget realistisk - han 
skildret hverdagen slik den var i vår bydel i 
1880-årene. Han malte den virkelighet han så 
rundt seg og lokket ny skjønnhet, ny poesi ut 
av den. Han viste at også en grå kald vinter-
morgen i Pilestredet kunne ha noe skjønt og 
vakkert ved seg. 

 

 

Av alle de unge malerne som fikk sin start omkring 
1880, var det Wentzel som - nest etter Edvard 
Munch - viste den klareste og mest markerte profil. 
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Hans kunstneriske modningsprosess foregikk i de 
årene da naturalismen var på full fremmarsj. Han 
ble da også en vaskeekte naturalist - han elsket 
tingene omkring seg, han ble inspirert av alle de 
tusen detaljene som omga ham, det ser man både i 
«Snekkersvennene» (1881) og særlig i de store 
bildene «Frokost I og II»: overalt sto skarphet i 
iaktagelsen, nærmest fotografisk detaljtroskap og 
utsøkt fargebruk i sentrum. 
   Ikke alle likte bildene hans. Det var for meget 
«fjerdestand» i dem, ble det sagt. Mange følte seg 
direkte frastøtt. Men idag inntar de beste bildene 
hans en helt sentral plass i norsk kunst. Han 
vokste opp i Gamlebyen der faren var salmaker og 
moren motehandler. Da Gustav var 9 år kjøpte 
foreldrene imidlertid en gård i Pilestredet der 
moren i mange år drev en kjøttforretning. Hjemmet 
betydde meget for Gustav. Han startet som en 
hjemmenes maler. Bildene fra det borgerlige miljø i 
Pilestredet har stor kulturhistorisk verdi ved siden 
av det maleriske. 
   Meningen var at han skulle bli arkitekt. Men det 
var tegne og male han ville - det hadde han gjort 
fra han var liten. Han tegnet stuen i hjemmet, en 
gammel stol, det slitte klaffebordet, gyngestolen. 
Senere dro han rundt i byens omegn og malte 
blant annet det daværende Majorstuen. Så kom 
han på tegneskole hos Middelthun, senere på 
Knud Bergsliens malerskole. Og fortsatte med 
tegninger og malerier av far og mor og hjemmet i 
Pilestredet 21. Enda mens han gikk på skolen 
malte han det berømte bilde «Snekkersvennene». 
Det nektet Kristiania Kunstforening å stille ut - det 
var så altfor rått! Da ble det bråk. Krohg og 

Thaulow laget et svare spetakkel; sammenkalte en 
mengde kunstnere til demonstrasjoner, avfattet 
protester, skrev om saken i avisene.  
   Opposisjonen mot Kunstforeningen ble skapt - 
den samme som senere skulle avføde de årlige 
Høstutstillinger. «Snekkersvennene» ble selve 
midtpunktet i den store kunstnerstriden i Norge. 
De konservative i Kunstforeningen mente nemlig at 
bildet «var blottet for det edle, det skjønne, det 
ideale, det som folk av den gamle skole forbandt 
med kunst». De unge ville ha full realisme i 
kunsten. Og de fikk det. Da den første høstut-
stilling åpnet i 1882 var Wentzel representert med 
sitt første store interiør-maleri, «Frokost», fra hjem-
met i Pilestredet. Året etter stilte han ut to nye 
bilder som vakte ny forargelse - «Et billedhugger-
atelier» og «Dagen derpå». Morgenbladet ville ha 
dem fjernet fra utstillingslokalene snarest mulig. 
Det ble de ikke - derimot ble de solgt, til gode 
priser. Så Wentzel fortsatte å male naturalistisk, til 

tross for motstanden, ja på grunn av den. Han var 
en god del på reisefot i 80-årene. Men han fortsatte 
å bo i Pilestredet, fortsatte å male derfra. Når han 
var ute lengtet den hjemmekjære mann etter 
gården i sin ungdoms gate. Fra Paris skrev han til 
sine foreldre: 
 «Jeg er nu vist forresten en ordentlig hjemmegris, 
jeg liger mig bedst der, for der er hyggeligere end 
her ude blandt mennesker der i alt er saa vidt 
forskjellige fra os. Det er ikke moro at ligge slig og 
reise og somle bestandig, kan dere tro... » 
 

I 1885 malte han sitt mest kjente bilde fra 
hjemmet - «Frokost II». Det gir et gripende og over-
bevisende innblikk i et enkelt men solid hånd-
verkerhjem i Kristiania. Man føler hvor lunt det er 
på kjøkkenet, folkene hygger seg rundt bordet. 
Dette bildet ble malt i et atelier som Wentzels far 
hadde innrettet for ham i tredje etasje i Pilestredet 
21. Her ble også andre av hans mer kjente bilder 
til, slik som «Et konfirmasjonsbilde» (1887). 
Slekten og vennene hadde stått modell. Det er 
høytid over bildet, og belysningen fra 
parafinlampen gjør stemningen varm og hjemlig.  
   17. mai 1889 giftet Wentzel seg med datteren av 
en Aftenposten-journalist, Kitty Bætzman het hun. 
De bodde hjemme hos gamle Wentzels i Pilestredet. 
Hun skildret stemningen slik, i en bok hun senere 
skrev om mannen: 
 

«Vi skulle bo hos hans familie til å begynne med, og 
det var et helt nytt miljø for meg. Jeg følte meg 
nokså fremmed, og jeg tror heller ikke at min manns 
familie var helt tilfreds med sin nye svigerdatter. 
Jeg måtte konstatere at noen felles interesser kom 
vi aldri til å ha. Med svigermor var det annerledes. 
Hun var helt enestående, et av de beste og fineste 
mennesker jeg noensinne har truffet, hjertevarm, 
fintfølende og god. Det var som om hun straks forsto 
meg og de vanskelighetene jeg ville få å kjempe 
med. Hun spurte meg om sakene mine kom senere. 
«Senere?» sa jeg. «Ja du har vel litt utstyr, litt til det 
nye hjemmet dere skal stifte?» Jeg måtte tilstå at alt 
jeg eide var i kofferten. «Nå ja,» sa hun smilende, 
«det skal vi nok greie, foreløbig blir dere jo her.» Det 
ble vi imidlertid ikke. Wentzel lengtet etter å komme 
i arbeid, og da måtte vi vekk fra byen.» 
 

Ekteparet dro til Hallingdal. Senere skapte de seg 
et lite hjem i Geitmyrsveien ved St. Hanshaugen. 
Etter det igjen residerte de forskjellige steder på 
landet, mest øverst i Gudbrandsdal. Og Wentzel 
malte. Men solgte ikke. Han ble dårlig behandlet av 
de bevilgende myndigheter. Hans hustru skriver at 
han etterhvert mistet alt, også troen på sitt eget 
talent: 
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Skovveien sett fra hjørnet Riddervoldsgate, 1886.  

Foto: R.Aakvik. Oslo Museum 

«Gustav Wentzel stolte ikke lenger på sitt talent. De 
store kunstneriske oppgaver hverken lokket eller 
interesserte ham mer. Det som stod igjen var bare 
kampen for å leve de år han ennå hadde igjen. Og 
han var blitt rotløs. Han hadde fått følelsen av ikke 
lenger å høre hjemme noe sted. Han hadde tapt 
kontakten med verden og med de få av 
malervennene som ennå levde.» 
   Gustav Wentzels liv var en av de mange kunster-
tragediene som utspilte seg i Norge i årene omkring 
år 1900. Men kunsten han skapte lever fremdeles. 
Og gleder de mange som hver dag besøker vårt 
Nasjonalgalleri. 

 

Edvard Diriks (1855-1930) 
 
En av de mer trofaste Kristianiaskildrere i 
norsk malerkunst, har navnet Edvard Diriks. 
Nasjonalgalleriet har en rekke bilder av ham. Et 
av de mest kjente ble malt i 1886 og hadde 

tittelen «Skovveien sett fra Riddervoldsgate»: 
Der ser man husene på det som ble kalt Munchs 
løkke («Bakkehuset»), husmannsplassen «Fisiko» 
og en stump av den veien som representerte 
grensen mellom Frogner og Christiania Bymark. 

 
Edvard Diriks kom til verden i Kristiania i 1855 og 
vokste opp i det såkalte Bakkehuset. Det lå på 
hjørnet av Riddervolds gate og Skovveien og ble 
også kalt Diriksløkken (revet i 1893). Dette gamle 
huset som var hjemmet hans malte og tegnet 
Diriks gang på gang fra de forskjelligste vinkler, og 
både utvendig og innvendig. I den nærmeste fami-
lie var det flere betydelige personer: hans mor var 
søster av historikeren P.A. Munch; en annen av 

hans onkler var den kjente tegner Carl Frederik 
Diriks («Fyr-Diriks»). Edvard Munch var hans 
fetter, Frits Thaulow hans søskenbarn. Meningen 
var at Edvard Diriks skulle bli arkitekt. Han dro da 
også tidlig til Tyskland for å studere arkitektur.  
   Men lysten til å tegne og male tok overhånd - 
han forlot arkitektstudiene og påbegynte i 23-
årsalderen sin utdannelse som maler i Weimar der 
det nye friluftsmaleriet dengang var i skuddet. Han 
kom i forbindelse med jevnaldrende norske og 
tyske malere - Christian Krohg, Frits Thaulow, 
Max Klinger1 - malere som alle kom til å bety 
meget for ham. Han forsøkte seg i flere genrer, 
blant annet malte han en rekke tyske byprospekter 
ved siden av sine portretter og landskapsbilder. 
   I 1879 vendte han tilbake til Kristiania igjen og 
malte bilder fra vår bydel som vakte oppsikt og 
anerkjennelse. Han slo seg atter en gang ned i 
Bakkehuset og sto gjennom mange år som den 
mest trofaste skildrer av vår bydel og av Kristiania 
i det hele. Stor anerkjennelse vakte maleriet 
«Majorstuen» (1881) og senere også «Fra Skovveien» 
(1889), nå i Rasmus Meyers Samlinger. Dette var 
alt sammen arbeider med stor vekt på detalj-
studiene og med sans for maleriske perspektiver. 
Den tidligere arkitektstudenten hadde ikke glemt 
bort sin interesse for gamle hus, og for hele den 
gamle bebyggelse, det ser man i den store 
komposisjonen «Josefinegaten». 
   Det ble sagt at Diriks etterhvert ble den mest 
solide hovedstadsskildrer i 1880-årene etter Frits 
Thaulow, og det er sant. Berømt ble komposi-
sjonen «Fra Homansbyen» der Diriks forsøkte å 
fremstille levende mennesker som talte sammen i 

vintergaten, alt mens sørpevann og snøslaps drev 
dem om føttene. Etterhvert gikk Edvard Diriks mer 
og mer over til å male utenfor selve byen. Frem-
ragende ble hans bilder fra Drøbak og bebyggelsen 
der. Det samme gjaldt maleriene fra steder som 
Åsgårdstrand, Stavern, Arendal. Senere reiste han 
rundt både vidt og bredt og påsto til slutt at han 
hadde besøkt samtlige byer i landet. Sant var det i 
alle fall at få norske kunstnere vant seg et så 
inngående kjennskap til landet som han. Men etter 
at han giftet seg i 1892 og fikk eget hus i Drøbak, 
ble det mindre reising. Motiver fra indre og ytre 
Oslofjord ble nå mer og mer dominerende i hans 
kunst. Inntil han i 1899 reiste ut og bosatte seg 
fast i Paris, visstnok etter oppfordring fra kjente 
franske kunstskribenter. I løpet av forbausende 
kort tid slo han igjennom med forskjellige 
utstillinger og skapte seg en betydelig posisjon i 
fransk kunst- og kulturliv. I hans hjem og på hans 
atelier vanket mange av tidens mest betydelige 
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Morgen, 1900. Stenersenmuseet. 

kunstnere såsom Picasso og Modigliani2. Diriks 
holdt den ene utstillingen etter den andre og de 
vakte alle oppmerksomhet. Det ble skrevet artikler 
og avhandlinger om ham, det ble innkjøpt bilder til 
de parisiske gallerier, ja til selveste Louvre. 
   Men hjemme var interessen for ham nokså laber. 
Nasjonalgalleriet kjøpte nok inn et par bilder av 
ham, Blomquist arrangerte et par utstillinger. Men 
det var i Frankrike han ble berømt, ikke minst på 
grunn av sine landskapsskildringer og frilufts-
malerier fra Bretagne og Normandie. Man kalte 
ham for «le peintre du vent» - vindens maler - fordi 
hans landskaper hadde så stor dybde og så vidt et 
rom, og fordi det nesten bestandig var høy skyflukt 
over det flate landskapet. Dikteren Gunnar Reiss-
Andersen har gitt denne karakteristikken av 
Diriks’ «franske» landskapskunst: 
«Der foregår stadig noe i hans billeder, merkelige 
hendelser i skyene, voldsomme scener mellem havet 
og vindene. -- Der er henrivende dialoger mellem luft 
og land, store masseoptrinn av skyer i skinnet av 
havets røde kvelder, av mektige poplers lange tog 
over sletten, hvor skygger og lys klær landskapet av 
og på.» 
 

I 1922 vendte Diriks tilbake til Norge igjen - for 
godt. Fra huset i Drøbak utgikk en strøm av bilder, 
med skildringer av det norske vinterværet med 
snøfokk og ulende vind over fjorden. Han kunne 
nok gjenta seg selv. Men fremdeles var hans ar-
beider med landskaper i storm, med sjø og skyfull 
luft til glede for mange mennesker. For oss i bydel 
Uranienborg Majorstuen står vinterbildene fra 
Kristiania i sentrum for interessen. Her er han  

vår maler. 

 

 

 

Amaldus Nielsen (1838-1932) 
 
I årene mellom 1869 og 1932 kunne folk i 
Majorstustrøket rett som det var se eller treffe 

på en velkjent maler som gikk omkring i 
Majorstuveien eller sto i sin hage og malte sitt 
eget selvportrett. 62 år i strøket! Og alltid med 
utgangspunkt i det gamle rødmalte gårds-
anlegget i nr. 8. Det står der den dag i dag.  
 
Han kom til verden i Mandal som sønn av en skip-
per bosatt der. Bare 16 år gammel ble han satt i 
lære hos en malermester i København. Men i 

fritiden der nede kopierte han berømte malerier 
som han leide hos en kunsthandler, og tilslutt ble 
han elev ved Kunstakademiet i København. I 1857 
ble han så elev hos den kjente maler Hans Gude i 
Düsseldorf. 
   Men hjem til Mandal kom han fort nok - fra 
slutten av 1850-årene malte han bilder fra hjem-
byen og ikke minst fra skjærgården og fiskeværene 
utenfor, med de mest presise miljøbeskrivelser og 
de mange fortellende detaljer. Hans maleri var i 
begynnelsen preget av düsseldorferne, men fikk 
raskt en nesten impresjonistisk friskhet takket 
være en nesten utrolig fri penselføring og sterke, 
livlige farger.  
   I sine senere år understreket Amaldus Nielsen 
mange ganger at Düsseldorf ikke hadde betydd noe 
særlig for ham og at det først og fremst var natur-
en selv som hadde vært hans inspirasjonskilde og 
læremester. Som han selv sa det - noe overdrevet: 
«Jeg gjør krav på at det innrømmes at jeg er den 
første der har bevist at det går an å utvikle sig også 
her hjemme i Norge.» 
 

Også de yngre naturalistiske malerne som kom til 
utover i 1880-årene, hevdet forøvrig at Nielsen 
hadde vært den første virkelige friluftsmaler i Nor-
ge. Han reiste endel både hjemme og ute i 1860-
årene, men måtte reise hjem igjen for godt i 1867 
på grunn av dårlig helse. Dermed ble han den 
første av de norske kunstnerne som bosatte seg 
fast i hjemlandet etter avsluttet utdannelse ute.  
   Det er ingen tvil om at Amaldus Nielsen allerede i 

60-årene gjorde mange av sine malerier ferdige ute 
i naturen - han rigget opp selvlagde presenninger 
eller et telt slik at han kunne arbeide uforstyrret av 
været. Slik også etter at han i 1869 flyttet til 

1
 Max Klinger (1857-1920) var en tysk symbolistmaler, skulptør og grafiker 

2 
Amedeo Modigliani (født 1884 i Livorno i Italia, død 1920 i Paris) var en  

italiensk kunstmaler, skulptør og tegner. 
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Gudrun i døren, 1917. Foto: J.Lathion. Nasjonalgalleriet 

Kristiania der han bodde til sin død. I førstningen 
kunne man se ham oppe i den store haven i Major-
stuveien ivrig opptatt med å male eller reparere 
husene der. Hovedbygningen var en toetasjes 
tømmerbygning fra slutten av 1700-tallet med 
lukket svalgang mot tunet. Den lå til høyre når 
man kom inn porten - til venstre lå sidebygningen 
som Nielsen flyttet inn i først. Den ble senere 
forhøyet til to etasjer, i den ene innrettet maleren 
sitt atelier. Hele det utformede tun - alt malt i den 
bonderødeste farge som finnes kunne - ble fredet 
noen år etter Nielsens død. 
I sitt rommelige atelier satt da maleren og 
bearbeidet sine motiver fra Vestlandsreisene og 
utfluktene til Hvaler eller Sørlandet («Morgen ved 
Ny-Hellesund»). I 1886 mistet han sin kone og tre 
barn i en epidemi. Denne tragedien gikk ut over 
hans arbeidsevne og mot slutten av 1880-årene 
gikk nok kvaliteten i hans produksjon ned. Bildene 
ble mer rutinepregede atelierarbeider. Men han var 
meget populær, folk likte bildene hans og det var 
stor etterspørsel etter dem. 
   Til slutt greide han overhodet ikke å reise lenger, 
og bildene fra Sørlandet tok slutt. Til gjengjeld fikk 
han en helt ny motivkrets: inne på sitt atelier fant 
ham motivene rett utenfor vinduene sine, sommer 
som vinter. I det store «Sludd, fra ateliervinduet» 
(1928) har han på mesterlig vis fremstilt et snø-
tungt landskap på Hegdehaugen, snøfillene riktig 
driver i den fuktige luften. Bildet ble malt da 
kunstneren var 90 år og vitner såvisst ikke om 
noen nedsatt kunstnerisk observasjonsevne og 
kraft. Praktfulle er også de store maleriene fra 
gårdsplassen i Majorstuveien 8, tidlige sommer-

morgener mens avisen bæres rundt. Eller bilder av 
«Naboer» (1912), med skjærene som bygger reir i 
det svære kastanjetreet som pryder eiendommen. 
Dette har vært kalt bypoesi av ypperste klasse, og 
er det også.          
   Amaldus Nielsen levde nokså isolert fra det 
vanlige kunstmiljø i hovedstaden. Han opplevde 
megen motgang både som kunstner og som 
menneske. I lange perioder av sitt liv var han en 
fattig mann. Han var alltid en stillferdig og ydmyk 
mann, en som alltid holdt fast ved sin kjærlighet til 
og beundring for den store natur. I en alder av 89 
år summerte han opp sitt liv på denne måten: 
«Jeg har prøvd litt i verden. Men jeg sier likevel at 
jeg er glad i livet - jeg betragter som jeg har levet i 
paradis! Fattigdommen er en faktor i livet, det gror 
meget godt opp av den.» 
 

Klesvasken mellom frukttrærne i skarpt motlys ute 
i hagen, fuglene i kastanjetreet, fargene i de unike 

bygningene han holdt til i - de var kanskje deler i 
det paradis han opplevde omkring seg? 
 
 

Henrik Sørensen (1882-1962) 
 
Var Oslo på 1900-tallet verdens ubestridelig 
styggeste by, uten smil og farger? Henrik 
Sørensen sa at den var det - men tilstod 

samtidig av han var forelsket i byen og at han 
trivdes i vår bydel, der han bodde i nesten hele 
sitt liv. 
 

I tiden etter år 1900 var det få av de norske 
malerne som brydde seg om hovedstaden og om å 
male derfra. Det som da stod i høysetet for dem var 
ikke sivilisasjon og kultur - men natur og sunnhet, 
landskap, trær og grønt, det typisk norske. 
Hverken Henrik Sørensen eller Oluf Wold-Torne, 
hverken Thorvald Erichsen eller Lars Jorde malte 
noe særlig fra byen, enda de alle bodde i vår bydel 
til tider. Jorde kalte Kristiania for «Æschiania», 
Wold-Torne sa at å være i denne byen var som å 
være «på bunnen av et hull», og Thorvald Erichsen 
innskrenket seg til å male ett eneste bilde fra 
bydelen, med motiv fra Eilert Sundts gate. Henrik 
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Sørensen som bodde og arbeidet i bydelen gjennom 
et helt liv skrev en gang: 
«Denne byen som vi - tross alt - alle er forelsket i og 
trives i, er «verdens ubestridelig styggeste by» - byen 
uten smil - uten farge - uten gratie, med sine beige, 
vissentgule, funk-pissfarger i trapper, foyerer og 
offentlige lokaler - må få et farge-sjokk. En 
overrisling av Oslo fra vårt lands farger som vi i 
overdådig prakt har i vår folkekunst - skal med et 
slag gjøre underverker.» 
 

Henrik Sørensen var av svensk opprinnelse. Han 
kom til verden i Fryksände i Värmland i 1882, men 
da han var 12 år gammel flyttet familien til Norge. I 
noen år arbeidet Sørensen på et kontor i Lillestrøm 
samtidig med at han utdannet seg til kunstner.  
   Senere bodde han mye i utlandet, blant annet 7 
år i Paris. Men i 1927 flyttet han til Oslo og bosatte 
seg med hustruen Gudrun og sønnen Sven Oluf i 
en nøktern loftsleilighet i Eilert Sundts gate 42. 
Atelier hadde han lenge i Professor Dahls gate 44. 
Vennene syntes etterhvert at leiligheten var for 
liten og puslete - den mest innflytelsesrike norske 
kunstner i mellomkrigstiden kunne da ikke bo så 
trangt! På Sørensens 50-årsdag i 1932 gikk de 
sammen om å kjøpe en leilighet i Industrigatens 
nederste del, i rekkehusrekken oppført i 1931 med 
Nicolai Beer som arkitekt - i vaskeekte funkisstil. 
Sørensen ville ikke ha den - man kunne ikke leve 
på sine venner på den måten, sa han - og la til at 
han trivdes godt med sitt lille krypinn i Eilert 
Sundt. Slik gikk det til at maleren Jean Heiberg 
fikk kjøpt funkishuset i Industrigaten, mens 
Sørensen ble værende der han var.  
   Hjemmet skildres som hyggelig og interessant - 

Sørensen hadde bragt med seg mange fine antikvi-
teter fra Paris og i tillegg hadde maleren skaffet seg 
en av de beste fajansesamlinger i landet. Veggene 
var dekket av bilder og bøker. Malerisamlingen 
bestod bl.a. av I.C. Dahl, Peder Balke, Erik 
Werenskiold, Thv. Erichsen, Wold-Torne, Christian 
Krohg, Alf Rolfsen, Lars Hertervig. I gangen hadde 
han tegninger av Delacroix, Matisse, Renoir og 
Degas og på soveværelset bilder av Picasso og 
Braque. Han måtte betrakte dem hver morgen «for 
å få orden på tankene», som han sa. 
   Bymotiver hadde Sørensen liten sans for, selv om 
han nok har malt noe fra Oslo. Men han likte seg 
blant menneskene i byen. Han hadde en enorm 
bekjentskapskrets i de mest ulike miljøer, og ble 
også mer fetert enn de fleste. Det var ikke så få 
betydningsfulle personer som var på besøk i lofts-
leiligheten i 1930-årene. Lenge holdt han også 
mottagelser i sitt atelier hver formiddag frem til 
klokka tolv. Det var morsomt å gå omkring der 

inne og høre mesteren legge ut om bildene sine. 
Ikke fullt så morsomt var det - som undertegnede 
gjorde - å stå modell for ham med armene strakt i 
være. I timevis! 
   Nesten hver eneste kveld var Sørensen i selskap. 
Da vanket det alltid godter eller penger til barna i 
huset. I forbindelse med de store høytider, særlig 
julen, samlet Sørensen rundt seg mennesker som 
bodde alene - malere som Thorvald Erichsen, 
Johannes Rian, Bjarne Rise og Solveig Wiik - eller 
enslige modeller, barnepassere, enker.  
   Krigen kom i 1940 - til pasifisten Sørens store 
fortvilelse. I november 1943 ble Universitetet 
stengt av tyskerne. Den 23 år gamle realfag-
studenten Sven Oluf Sørensen måtte rømme. Da 
tyskerne kom for å hente ham, forklarte Søren at 
han ikke var hjemme men inviterte tyskerne inn i 
leiligheten dersom de ville sette fra seg sine 
maskinpistoler. De unge soldatene som kom på 
døren i Eilert Sundts gate var østerrikere og like 
lite glad i krigen som maleren. De ble sittende og 
snakke ved kjøkkenbordet i flere timer.  
   Selv kom Søren til å spille en rolle i det illegale 
arbeidet i Norge under krigen. Det er et spennende 
kapittel - han hadde jo sine tyske kontakter! Med 
det hører ikke hjemme her. Understrekes skal det 
bare at i malerhjemmet vanket hele tiden både 
flyktende nordmenn, ledende motstandsfolk og 
høytstående tyske offiserer. Før Henrik Sørensen 
havnet på Grini i januar 1945. 
 
 
 

Rolf Nesch (1893-1975) 
 

«Vi vil leve som alminnelige mennesker og 
glede oss over at vi har et sted å bo hvor vi kan 
være helt for oss selv» Selv om Rolf Nesch 
flyttet til Ål høsten 1951, var Industrigaten 63 
hans annet hjem så lenge han levde. Der hadde 
han sin samling eksotisk skulptur, antikke 
romerske vaser, fønisk glass og prekolumbiansk 
kunst. 
 

Hvem var i 1950-årene klar over at det i bydel 
Uranienborg Majorstuen, nærmere bestemt i 
Industrigaten 63, ble skapt en kunst som trygt kan 
betegnes som den mest eiendommelige som ble 
laget her i landet - kanskje i hele verden? For her i 
Industrigaten og i atelieret på Frøn gård, var det at 
Rolf Nesch arbeidet med sine epokegjørende 
metalltrykk, sine materialbilder og skulpturer. Her 
bearbeidet han det underlige materialet sitt - 
metallbitene, glasskårene, hønsenettingen, 
steinene og trerøttene, kapslene, fyrstikkeskene og 
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sinkbitene. Uopphørlig strømmet nye arbeider 
fram, trykk og bilder som fant veien til utstillings-
lokaler i Hamburg, Paris, New York og som gledet 
og forbauset den kunstinteresserte verden.  
   Det begynte med at modernisten og radikaleren 
Nesch måtte flykte fra Hitlers Tyskland i 1933. I 
årevis sultet og frøs han seg gjennom tilværelsen 
og fattigslige hybler i og ved Oslo - uten at noen, 
bortsett fra Rolf Stenersen, ville kjøpe bildene 
hans. Og det endte med at han ble et verdensnavn. 
Utstillinger i de store kulturland gjorde ham kjent 
og ettertraktet. Priser og utmerkelser haglet inn 
over ham fra inn- og utland. Alle ville gjerne ha tak 
i ham. Og han arbeidet og arbeidet. Det brente en 
skapertrang i ham som hverken motgang eller 
medgang kunne slukke. 
Femtiårene ble en av de mest produktive perioder i 
hans liv. Som den tusenkunstner han var, utfoldet 
han seg på en rekke forskjellige områder og med  

 
all verdens materialer. Han frembragte en fantasi-
kunst preget av et overskudd, en humor, en form- 
og fargeglede som knapt noen annen bildende 
kunstner i tiden kunne oppvise maken til. 
   Fra og med sommeren 1952 bodde han som 
oftest med sin hustru skuespilleren Ragnhild Hald 
på Ragnhildrud i Ål i Hallingdal. Men Industri-

gaten 63 var hans byadresse til han døde. Og 
hadde vært det siden han og Ragnhild Hald traff 
hverandre like etter krigen. Mye vondt hadde 
Nesch lidd i Oslo etter 1933. Hans store forbilde 
Edvard Munch ville nærmest ikke vite av ham, og 
han fikk ikke solgt ett eneste bilde i de første tre 
årene han var i Norge. Vanskelige boforhold hadde 
han hele tiden, og da han dertil ustanselig ble 
innkalt til tysk krigstjeneste etter 1940, ble han til 
slutt helt fortvilt. Høsten 1943 hoppet han ut i 
gaten ved Skillebekk og lot seg kjøre over av en 
trikk. Det ble opphold på Rikshospitalet i 3 
måneder - pluss en langvarig rekonvalesens. 
   Helt kom han seg aldri av skadene han fikk. Men 
like etter at krigen var slutt traff han Ragnhild 
Hald ved Det Norske Teatret. Og i 1946 flyttet de to 
sammen inn i en liten leilighet de fant i Industri-
gaten. Her gjennomgikk han en ny kamptid for å 
etablere seg som kunstner før han altså i 1952 
flytter til Hallingdalen. Hun blir boende i Industri-
gaten på grunn av arbeidet ved teatret. Man kan 
kanskje ikke påvise at bydelen inspirerte ham 
spesielt. Men han ga ofte uttrykk for at han likte 
seg i «småbyen» øverst i Industrigaten, som 
dengang hadde både melkebutikk, kolonial, 
tobakksbutikker og meget mere. Og så fikk han 
arbeidsro, tid og krefter til å arbeide videre med 
sine store materialbilder, som for eksempel «Silde-
fiske». Det bestod av en rekke kobberplater og ble 
påbegynt allerede i 1939 etter at Nesch sammen 
med vennene Sigurd Winge og Olav Strømme 
hadde vært på sildefiske utenfor Ålesund. Under 
krigen hadde han ikke hatt anledning til å arbeide 
videre med det. Men etter krigen tok han arbeidet 

opp igjen - uten til å begynne med å vite hvor det 
svære bildet skulle komme til å havne.  
   En dag kom det imidlertid en forespørsel fra 
byggekomitéen for Indekshuset på Solli plass i 
Oslo: om bildet kanskje kunne passe i inngangs-
hallen der? Det kunne det. Nesch påtok seg opp-
draget og arbeidet intenst med hele det store 
bildet. Etter flere års hardt slit, med en utrolig 
komplisert teknikk og med en mangfoldighet av 
materialer, stod Rolf Neschs største verk ferdig i 
1965. Publikumstilstrømningen var meget stor - 
aldri hadde man sett noe slikt i kunsten før: 
irrgrøn sjø, kobberrød himmel, båter av små 
trebiter og menneske- og dyrefigurer av skifer. 
Fiskene i den store nota var laget av speilbiter - de 
reflekterte trafikken utenfor Indekshuset og ga et 
levende inntrykk av at silda var i bevegelse. 
   Rolf Nesch var i sannhet et stor trollmann. Vi 
kan alle være glade for og stolte av, å ha hatt ham i 
bydelen vår i så mange år. 

Enke, 1917 (fargemetalltrykk)  

Ål kulturhus 
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August Berg, Majorstuen, 1912. Olje på lerret, Oslo Museum 
http://oslobilder.no/OMU/OB.01401 
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