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KOMMUNEN 
MÅ BIDRA 
 Hagebybeboer Øystein R. Sundelin er 
valgt til ny gruppeleder for Oslo Høyre. 
Han uttrykker overfor hagebybladet at 
han gjerne går i dialog med eierne av 
Kinobygningen for å se på muligheten 
av å etablere et kulturhus i bygget – slik 
Nordre Aker Høyre har programfestet.  
Vi mener partiene bør stå samlet om en 
løsning til fellesskapets beste. Hvis eierne 
ikke er villige til å strekke seg, så er det 
kanskje en idé at de selger bygningen. In-
gen er tjent med at det unike bygget står 
tomt mens bydelen har et stort behov for 
lokaler for kulturaktiviteter og tilbud til 
barn og unge. 

I mens vi venter på en løsning for Ki-
nobygningen, skjer det stadig endringer i 
virksomhetene i området og som vi om-
taler i denne utgaven av Hagebybladet. 
Møbeltapetserer Morten Fagerli fl ytter 
fra John Colletts plass til Sagene etter 27 
år, mens Sem & Johnsen fl ytter fra loka-
lene i Vestgrensa 4. Rett bortenfor holder 
Pizza Pancetta i skrivende stund fortsatt 
på å klargjøre lokalene. 

På Damplassen fyller Kolibri tre år,  
og forretningen med de mange godbi-
tene har vært en god nabo som mange 
setter pris på.

Så har Åpent bakeri fått ny styrer, 
den blide Ulrika Hedendahl som tidli-
gere har drevet pop-up butikk på Dam-
plassen.  

Noe virkelig nytt og spennende skjer 
når Rasmus Vasli åpner galleri for foto-
kunst i Damplassen 21. Vernissage er lør-
dag 14 desember, som kan gjerne kombi-
neres med en handlerunde til butikkene 
på plassen hvis du skulle være i beit for 
julegaver eller noe smakfullt til deg selv. 

20

Bli KIWI PLUSS-kunde og få 15% bonus på 
all fersk frukt og grønnsaker 

og all ferskpakket fisk. 
Se kiwi.no

Alle har sin jul!

Ta med deg vårt nye julehefte!Ta med deg vårt nye julehefte!

• Ullevål• Ullevål Man.-fre. 7-237-23  lør.   lør. 9-21
• Trikkesløyfa Man.-lør. 7-23 • Sognsveien Man.-lør. 7-23
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opplevelser 
og ventesorg

P O R T R E T T E T

Vi møter Ellen Arnstad på Åpent bakeri 
på Damplassen, der hun ofte vanket med 
sønnen den gang det het Plaza. I høst kom 
hun ut med boken Alt du ikke ser. Livet med 
Joachim (Aschehoug). Der forteller hun 
den bevegende historien om Joachim. 
Sønnen  var helt frisk til han var fem og 
et halvt år gammel. Da begynte han å se 
dårligere. Etter mange undersøkelser ble 
det slått fast da han var syv år at han had-
de en uhelbredelig genetisk sykdom som 
bare ville utvikle seg til det verre både fy-
sisk og mentalt.  Og det gjorde det. 

− Jeg bestemte meg for å skrive boken 
etter abortdebatten som raste i fjor høst. 
Politikere bruker ordet sorteringssam-
funn, det provoserer meg veldig.  Ordet 
burde ikke fi nnes. Det stemmer ikke at alle 
greier å takle et barn med alvorlig funk-
sjonshemning, og i enda mindre grad to. 
Så, ja, det er en politisk bok, sier hun.

Hun vet hva hun snakker om. Den 
opprinnelige Stovner-jenta har utad vært 
en vellykket mediekvinne blant annet som 
grunnlegger og redaktør av Henne, sjefre-
daktør i Se og Hør og ukebladet KK, kon-
sernredaktør i Aller Media og nåværende 
administrerende direktør for event- og 
kongressenteret X Meeting Point Norway 
på Hellerudsletta og Norges første Marri-
ott hotell, Moxy Oslo X. Men de store sla-
gene har stått på hjemmebane ettersom 
sønnen ble dårligere og dårligere. Hjelp 
fra det off entlige kom ikke av seg selv. 

− Det fungerer ikke sånn at alle dører 
åpner seg, og det er vanskelig eller umu-
lig å få assistenthjelp. Man må nøste seg 
gjennom systemet selv. Jeg har fått mange 
tilbakemeldinger fra folk som kjenner seg 
igjen i dette, sier hun.

LØVENES KONGE  Hun skjermet søn-
nen for kjennskap til diagnosen, og holdt 
den også hemmelig for omgivelsene.  Han 
skulle få være den han var i øyeblikket.  
Hun forteller at nabovenninnen Eva 
Gran var til stor hjelp, og sønnen hennes 
var bestekamerat til Joachim.  − Folk sier 
ofte ”bare si i fra hvis det er noe vi skal 
hjelpe til med” når noen har det vanske-
lig,  men vi som har store utfordringer i 
hverdagen sier ikke fra. Derfor er det vik-
tig å bare gjøre det, bare hjelpe.  Eva bare 
bestilte billett til fotballkamp på Ullevål 
eller tok Joachim og sine egne sønner med 
til Frysja for å bade, forteller hun. 

Hjemme holdt familien åpent hus. − 
Lyden av ringeklokken og skrik og skrål i 
kjelleren var lyder av lykke for oss. Og når 
gangen var full av guttesko og vi senere 

måtte rydde opp etter at kameratene var 
gått, ryddet vi med lykkefølelse. 

Hun forteller også at han hadde mye 
glede av felles 17.maifeiringer i nabolaget. 
Videre 

berømmer hun fotballaget hans, Lyn, 
som lot ha få være med helt til det ikke 
gikk lenger på  grunn av synet. Da fi kk 
han sitte på sidelinjen med vannfl askene 
og fortsatt føle at han var med gutta. 

Familien valgte også å reise mye med 
Joachim, slik at han fi kk fi ne opplevelser 
som han også kunne fortelle til kame-

ratene.  −  Vi var heldige og hadde god 
økonomi, så vi dro blant annet til Kina, 
Australia og Seychellene. Han elsket Lø-
venes konge, så London var et favorittmål. 
Der så han teaterforestillingen sju ganger, 
forteller Arnstad.

Familien brukte opplevelsene til å 
holde språket hans ved like. De hang opp 
bilder fra reisene på veggen i kjellerstua 
slik at det ble lettere for ham å snakke om 
dem. Reisene ble på mange måter Joac-
him sin kompetanse når han ikke kunne 
følge fl okken lengre.

VENTESORG  Arnstad forteller om den 
helt spesielle sorgen det er å vente på nye 
faser av en alvorlig sykdom.

− Vi visste at Joachim kom til å bli 
dårligere, men vi visste ikke når det ville 
skje, eller hvor fort det skulle gå. Har du 
opplevd å miste noen, kan du bearbeide 
sorgen. Hvis du har tragedien foran deg, 
er det mye vanskeligere å bearbeide den, 
sier hun.

Familien har gått gjennom ulike faser 
av denne ventesorgen. Først trodde de at 
de skulle fi nne noen som kunne hjelpe 
dem og gjøre ham frisk vant som de begge 
var til å løse utfordrende problemer. Stein 
Støa slutter som generalsekretær i Care 
rett etter at de har fått diagnosen for å 
bli prosjektleder for eget barn i helsevese-
net. Deretter var det en lang fase hvor de 
fulgte ham mens han ble stadig dårlige-
re. Da sønnen er 17 år gammel, ble det 
umulig å ha ham hjemme, så han fl yttet 
inn på Grefsenkollen bolig og avlastning.  
– Et fantastisk sted med mange engler på 
golvet. I fl ere år kom han hjem til Ulle-
vålsalléen i helgene, men etter hvert ble 

Da Ellen Arnstad og mannen Stein Støa fi kk beskjed om at sønnen Joachim led av en 
uhelbredelig og dødelig genetisk sykdom, valgte de å bruke penger på opplevelser i 

stedet for oppussing av hjemmet sitt i Ullevålsalléen. 

Tekst: Olav Rokseth Foto: Pål Rødahl

Vårt livsoppdrag 
ble å la ham beholde 

gleden

Ellen Arnstad stortrives i hagebyen, ikke minst Åpent bakeri og de andre forretningene på Damplassen.
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det også umulig. I det siste har han vært 
inn og ute av sykehus. Ullevål sykehus har 
reddet ham mange ganger, sier Arnstad.. 

Hun forteller at han nå nesten har 
bare hørselen igjen, men at han fortsatt 
gjenkjenner stemmene deres. 

VÆRE TIL STEDE  Hun forteller at Joac-
him alltid har vært lett å glede. Han gledet 
seg til alt fra hva de skulle ha til middag 
til merkedager, og han var den som alltid 
ville gå i 17. mai-toget. − Vårt livsopp-
drag ble å la ham beholde gleden. Livet 
med ham trente oss også på å være mer 
tilstede og glede oss enormt over småting. 
Enkle opplevelser som for eksempel når 
Joachim og lillebroren Alexander satt ved 
siden av hverandre på en strand i Hellas 
har vært lykkestunder for oss.  Og vi har 
satt enda større pris på at våre to andre 
barn, Alexander (17)  og Gabrielle Mar-
grete (8) som går i tredje klasse på Ullevål 
skole, er friske, sier hun.

Hun forteller at livet med Joachim 
gjorde at hun satte enda mer pris på  de 
gode venninnene sine. − Jeg snakket selv-
sagt med dem om vanskelige ting da vi fi kk 
diagnosen, men like viktig var det å bare 
kunne ha det gøy med dem. Jeg trengte et 
frirom der jeg kunne bare være meg.

I et lengre intervju med Kvinner og 
Klær forteller hun at det er en lettelse å 
stå fram med en bok som viser det hele 
bildet. − Et viktig budskap i boka er at vi 
må være rause med hverandre, og ikke 
være så raske med å sette andre i bås. Ofte 
er ikke menneskene rundt deg alt det du 
trodde du så. Alle har sine bører å bære. 
Et barn som ikke får venner, en syk forel-
der, psykiske lidelser – mange strever med 
sitt, sier hun. 

1. Hvem ledet arbeidet med å utforme bygnin-
gene i Ullevål Hageby sammen med arkitekt 
Adolf  Jensen Talberg?

2. Hvilket år ble det første Hagebybladet utgitt?
3. Ullevål Hageby står på en liste over registrer-

te verneverdige kulturminner og kulturmiljø-
er i Oslo. Hva kalles denne listen?

4. Den gamle eika ved John Collets plass har fått 
tilnavnet Høilands-eika. Hvorfor?

5. Hva het arkitekten og byplanleggeren som 
sørget for å rette ut Sognsveien og etablere 
den som Ullevål hagebys hovedgate? 

6. Det tok nesten ti år fra Ullevål hageby ble 
påbegynt til den fi kk en egen skole. Hvilke 
to skoler ble hagebyens barn fordelt på i mel-
lomtiden?

7. Hvilket år ble Ullevål skole okkupert av hir-
den?

8. Hva heter møbeltapetsereren som holder til 
i lokaler bak trikkeholdeplassen på John Col-
letts plass?

9. Hvem var Nils Lauritssøn, som har gitt navn 
til en gate i hagebyen?

10. I Minneparken vis-à-vis Ullevål skole står det 
et minnesmerke over hagebybeboere som falt 
i andre verdenskrig. Hvem utformet denne 
bronseskulpturen?  

1. Harald Hals (1876-1959), som var byens boligdirektør fra 1918. Han var også innblandet i 
boligprosjekter på blant annet Lindern, Torshov og Ila. 

2. Det første Hagebybladet kom i 1922. Fram til 1940 kom bladet ut hver 14. dag som en abon-
nementsavis.  

3. Byantikvarens gule liste. Hagebyen ble registrert på listen i 1976, og søknader om fasade-
endringer blir i dag alltid forelagt Byantikvaren. 

4. Mestertyven Ole Høiland skal visstnok ha klatret opp i treet for å gjemme seg fra politiet.
5. Oscar Hoff . Han vant konkurransen om å lage grunnskissen for området i 1913. 
6. Tåsen og Vinderen. Ullevål skole åpnet for fullt 10. januar 1926, og var på den tiden malt i en 

brannrød farge.
7. Skolen ble okkupert i 1944. Da ble undervisningen fl yttet til menighetshuset i enden av Preste-

gårdsveien og til lokaler på universitetet på Blindern. 
8. Morten Fagerli
9. Nils Lauritssøn var en dansk-norsk borgemester og trelasthandler. Han eide en rekke gårder, 

deriblant Ullevål og Sogn. 
10. Joseph Grimeland, som også er kjent for utsmykning av Oslo rådhus. Bronseskulpturen ble 

avduket i 1948. 
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Alt du ikke ser. Livet med Joachim kom i 
høst på Aschehoug forlag
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HOLST MED 
FILMBOK
Bokbyen Forlag gir ut 
fagboka To Liv - Zwei 
Leben– Norsk tyske 
fi lmforbindelser, redi-
gert av hagebyens Jan 
Erik Holst, fi lmredaktør 
og tidligere direktør i 
Norsk Filminstitutt.  Liv 
Ullmann har skrevet 
forordet. Boken, som er 
rikt illustrert, gis ut i en 
to-språklig utgave. 
Allerede i stumfi lm-
tiden hadde Norge 
besøk av tyske fi lm-
pionerer, ikke franske 
som våre naboland. Vi 
eksporterte fi lmstjerner 
til Berlin. Knut Hamsun 
og fi lm er et interessant 
kapittel, og den tyske 
innfl ytelsen på norsk 
kinorepertoar og statlig 
fi lmpolitikk var omfat-
tende bade under og 
etter den annen ver-
denskrig. Tysk fi lm had-
de innfl ytelse på yngre 
norske fi lmregissører 
på 70- og 80-tallet, og 
Tyskland har vært et 
meget viktig marked 
for norske fi lmer siden 
1990. Norsk-tyske sam-
produksjoner er også 
en vesentlig del av fi lm-
bildet de siste femti år.
Boken lanseres  i 
Goethe Institut 2. de-
sember kl. 18.00.

RIMELIGE FLYTTE-
KARTONGER
Berg Lions, Oslo selger 
pent bruke fl yttekarton-
ger svært rimelig. Kr. 8,-
/10,- pr. stk. i bunter av 
10 stk.  Ta kontakt med 
hagebybeboer Paal Ri-
borg på telefon 915 44 
248.

LADING PÅ VEI
De nye ladestasjonene 
i hagebyen skal være 
klare før jul. Det er 
Grønn Kontakt som står 
for ladestasjonene på 
de 60 parkeringsplas-
sene som Havebysel-
skapet leier ut. 

RETNINGSLINJER 
FOR TRAMPO-
LINER
Mange barnefamilier i 
hagebyen har trampo-
line. Mens barna fryder 
seg der de hopper og 
spretter, er ikke alle 
naboer like begeistret. 
Noen beboere ba Ha-
vebyselskapet ta opp 
saken, først og fremst 
på grunn av støypro-
blemet.  Samtidig 
mener de at det bør 
gjøres en vurdering av 
det de mener er en vi-
suell forurensning som 
trampolinene utgjør, 
med henvisning til at 
området står på byan-
tikvarens gule liste over 
bevaringsverdig be-
byggelse. Styret i Have-
byselskapet behandlet 
saken i november, og 
sier seg enig i klagerne 
at det kan være hen-
siktsmessig å supplere 
ordensreglene og/eller 
utarbeide retningslin-
jer for trampoliner. Det-
te vil bli vurdert etter at 
utomhusveilederen er 
ferdigstilt og vedtatt.

Elevene i klasse 5C på Ullevål sko-
le ble vinner i Oslo i konkurransen 
Beintøft. De gikk hele 1895 kilome-
ter til og fra skolen. 

Beintøff e barn i hele landet gikk i september 31 
ganger rundt jordkloden, i Norges største gå til sko-
len-aksjon for barneskolelever. Over 55.000 skole-
elever var påmeldt til å ta beina fatt og konkurrere 
i å reise miljøvennlig til skolen. På denne måten er 
man med på å forurense mindre, skape tryggere 
skoleveier, få bedre helse og ikke minst ta vare på 
naturen, skriver Nordre Aker Budstikke.

I løpet av Beintøft, som gjennomføres i regi av 
Miljøagentene, har elevene vært gjennom fi re ukes-
oppdrag med ulike tema: Trafi kksikkerhet, matpak-
kens reise, forsøpling og friluftsliv og natur. For å 
oppnå full poengsum i konkurransen ble det satt 

som krav at klassene må ha engasjert seg i ukesopp-
dragene. Den totale poengsummen til klasse 5C på 
Ullevål ble 2395, og de har reist 1895 miljøvennli-
ge kilometer, og dermed ble det en premie på 5000 
kroner.

− Veldig morsomt at man kan få opplevelsen 
av å vinne 5000 kroner når vi har gjort masse gøye 
ting. Vi har lagd fi ne tegninger sammen og samar-
beidet ordentlig, det er jo gøy, sier elevene og lærer, 
Helle Rohde Bones, til Nordre Aker Budstikke.

Klassen har lært at man skal passe på naturen, 
og i stedet for å hive søpla kan man lage noe fi nt av 
det. De har også lært at det er viktig å samarbeide 
som en hel klasse.

− Vi har gjort to ting: Vi har hjulpet miljøet og 
gjort noe med det. Vi plukket plast og brukte det i 
ukesoppdraget, da hjalp vi naturen. Så det er veldig 
stas! Det er helt ekstremt gøy å vinne for å ha gjort 
noe bra for naturen, sier de.

BEINTØFFE FEMTEKLASSINGER

SØT EPLEFEST
Lørdag 21. september inviterte 
Ullevål Hageby Vel for første gang til 
eplefest på Eventyrplassen. 

Vellet fi kk lånt en eplepresse fra de lokale ciderpro-
dusentene i Lovløs, og styret hadde bakt eplekaker 
og kokt kaff e. Værgudene var på festens side med 
strålende høstsol. 

En halv time før arrangementet skulle begynne, 
var de første i gang med å presse saft. Etter hvert 
ble det en lang kø, men ingen sure miner av den 
grunn. Både store og små koste seg i solen, spiste 
kake og pratet med andre i køen eller slappet av 
med en kopp kaff e. Og alle som kom fi kk presset 
eplene sine til saft på fl asker med spesialdesignet 
etikett. Vellet stilt med 100 fl asker, og noen beboere 
hadde med sine egne fl asker. 

Arrangementet ble en stor suksess og styret i 
vellet har allerede bestemt at det blir ny og enda 
bedre fest neste år.

Både store og små fant veien til eplefesten på Eventyrplassen i september. Foto: Liv Annerløv

5 C ved Ullevål skole gikk  lengere enn langt for miljøet. Foto: Ullevål skole

Eplemosten ble tappet på fl asker med spesialde-
signet etikett. Foto: Liv Annerløv
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TØFFE TIDER
Det er tøffe tider i 
sportsbransjen, og 
G-sport har valgt å 
trekke seg ut av Ullevål 
Amfi . De store lokale-
ne i nord-øst enden av 
stadion er overtatt av 
Braasport som derved 
får mye større plass 
enn i sin gamle butikk. 
Milsluker’n er overtatt 
av Anton Sport, og ble 
nyåpnet forleden etter 
en ansiktsløfting av lo-
kalene på sørsiden av 
Ullevål stadion.

BERGBANEN 
STENGES CUP-
HELGEN
Vinteren er i anmarsj 
og mange venter på 
snø og gode skiforhold 
i marka, mens skøyte-
folk kan glede seg over 
at is-sesongen er i full 
gang. Fotballsesongen 
er over for de 
fl este, med Cupfi nalen 
søndag 8. desember 
som avsluttende kamp 
mellom Viking og 
Haugesund på Ullevål 
stadion. I den sammen-
heng vil Bergbanen 
være stengt hele we-
ekenden.

PIZZA I VEST-
GRENSA
Pizza Pancetta åpner 
sitt utsalg i Vestgrensa 
4 i løpet av november 
med italienske pizzaer 
som spesialitet, noe 
forsinket i forhold til 
det vi skrev i forrige ut-
gave av Hagebybladet. 
Det vil bli mulig å be-
stille pizza for levering 
hjemme i et samarbeid 
med Just Eat, og åp-
ningstidene blir kl 14-
22 mandag/torsdag og 
kl 13-02 fredag/søn-
dag etter hva vi forstår.

STERK HOBBY

MEGLER VIDERE
Eiendomsmeglerfi rma-
et Sem & Johnsen la i 
høst ned kontoret sitt i 
Vestgrensa 4 etter fem 
års drift. Megler Anne 
Hillestad, som mang en 
hagebybeboer har hatt 
kontakt med,  har fl yt-
ter til Sem & Johnsens 
avdeling i Vika. − Jeg 
har kurven full av hage-
byleiligheter til salgs, 
og vil fortsette for fullt 
å håndtere salgsobjek-
ter i området, sier hun.  
Hun forteller at det har 
vært kjempehyggeli-
ge år i hagebyen, men 
at mye endret seg da 
kafeen Bicks ble lagt 
ned, da ble det litt dødt 
rundt lokalet.  I Vika er 
det videre et stort faglig 
miljø som hun trives i.  

VISJONER FOR 
COLLETTS 
KULTURHUS
Søndag 8. desember 
kl 17.00 inviterer Col-
letts Kulturhus    til  før-
julssamling med fi lm 
på Seniorsenterer på 
Damplassen og pre-
sentasjon av brosjyren 
«Colletts Kulturhus 
2020»  med visjoner for 
Kinobygningen.     Inn-
byggerforslaget  Ja til 
kulturhus i Vestgrensa 
2 fi kk rundt 500 under-
skrifter. Underskriftene 
er nå sendt til bystyret 
som må behandle sa-
ken innen seks måne-
der. Foreningen krever 
at kommunen detaljre-
gulerer    Kinobygnin-
gen til kulturformål og 
allmennyttige formål.

− Det er gøy å kunne invitere til mid-
dagsselskap og by på egen akevitt, 
sier Hallvard Ystad (47).

Av Alma Holtvedt

Hallvard, som til vanlig driver et IT-fi rma, er bosatt 
i barndomshjemmet i Nils Tollers vei på Blindern. 
En gang i tiden brygget han vin i gamle vinballon-
ger han fant i kjelleren, men i dag har alkoholpro-
duksjonen blitt en mer avansert hobby. Ansvaret for 
framstillingsprosessen er overlatt til Inderøy brenneri 
i Trøndelag. 

En slektning fi kk ideen om en egen akevitt på 
samme tid som Norge begynte å eksportere store 
mengder laks på 1990-tallet. Ved å framstille en lak-
seakevitt håpet han å få være med på ferden og tjene 
masse penger.

HELLSTRØM OG BRIMI
«Ystad’s Aquavit For Norwegian Salmon» dukket 
opp i hyllene på Vinmonopolet i 1998, trolig som 
den første spesialakevitten på markedet. Stjernekok-
kene Eyvind Hellstrøm, Arne Brimi og Lars Erik 
Underthun var med på å utvikle resepten spesielt til-
passet fi sk. Akevitten brakte likevel aldri inn de store 
pengene, og da produksjonen stoppet opp for fem år 
siden, var årsomsetningen på rundt 700 fl asker.

Tidlig i 2019 startet søskenparet Hallvard Ystad 
og Ingri Ystad Haakonsen (50) opp igjen familiebe-

driften. Siden den gang har de brukt et par timer i 
uken på å undersøke brennerier, prøvesmake i sam-
råd med venner og kjente og sette seg inn i hvordan 
man grunnlegger et fi rma. Fra oktober har Ystad 
Aquavit igjen vært en del av Vinmonopolets tilleggs-
utvalg. Hallvard er ikke like opptatt av overskudd 
som sin forgjenger.

UNDERSKUDD
− Netto er det underskudd, uansett hvordan du vrir 
og vender på det. For å unngå det måtte vi ha solgt 
uhorvelige mengder med akevitt. Målet er at vi skal 
klare å holde oss i produksjon, og i lengden håper vi 
å få hylleplass på Vinmonopolet. 

Og hva smaker den? «Avstemt med innslag av 
karve, hylleblomst og stjerneanis», ifølge Vinmono-
polets nettside.

I dag er Hallvard Ystad én av rundt 300 norske 
akevittprodusenter. Da slektningen hans startet 
foretaket, var det bare åtte. Foto: Alma Holtvedt

VELLYKKET LOPPEHELG TROSS REGN

VANILJEBOLLER PÅ FREDAG

Høstens loppemarked på Ullevål skole gikk av stabe-
len 19. og 20. oktober. Til tross for kraftig regnvær 
på lørdagen, kan loppesjef  Gunnar Wistad fortelle 
at skolekorpset er strålende fornøyde med avviklin-

gen. Loppemarkedet dro inn over 600 000 kroner til 
musikkglede i hagebyen, og har med det oppnådd et 
resultat som er blant de beste noensinne for Ullevål 
skoles musikkorps.  Foto: Knut Hovind

Interiørarkitekt  Darrell Shrubb stod 
for interiørdesignet og var butikk-
sjef i den første perioden da Åpent 
bakeri etablerte seg på Damplassen 
i 2002. I august  ble ektefelle Ulrika 
Hedendahl styrer for bakeriet.

Av Olav Rokseth

− Jeg har alltid elsket service-bransjen, sier Ulrika, 
som i sin tid startet kaff ebaren Kaff epikene. Hun 
har vært i Åpent bakeri-systemet siden 2015, og 
høsten 2016 drev hun også en pop-up butikken 
Form & Function i lokalene der pizzeriaen etabler-

te seg, med salg av møbler, lamper, glass og kera-
mikk fra perioden 1930-1960. 

DANSK RUGBRØD
− Jeg elsker service, og har stortrivdes her fra dag 
én, sier hun. Hun forteller at det er ekstra gøy at 
stedet har en egen baker, Geir Merli, som eksperi-
menterer og kommer med ideer til. 

− Nå har vi for eksempel begynt å bake vanil-
jeboller på fredag, sier hun, og forteller at det er 
noe helt eget å ha produkter som er bakt bare noen 
meter fra de der de selges.

Selv er hun også glad i å bake, for det meste 
kaker, mens favorittbrødet er dansk rugbrød. 

Ulrika Hedendahl kommer  fra den idylliske skjærgården i Stockholm, bor nå på St. Hanshaugen, og sier at 
hun gjerne kan tenke seg å fl ytte til en annen idyll, nemlig Ullevål hageby. Foto: Olav Rokseth



10 11

A K T U E L TA K T U E L T

TØFFE TIDER
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Av Alma Holtvedt
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Daglig leder Tor Langø kikker her på  søppelkassene i krysset Eventyrveien-Sognsveien som vil bli fjernet nå r 
de nye avfallsnedkastene tas i bruk.

NYE NEDKAST FOR AVFALL

PRIS TIL THOMAS 
HYLLAND ERIKSEN
Sosialantropolog og 
forsker Thomas Hylland 
Eriksen (57) er vinner 
av Akademikerprisen 
2019. Hylland Eriksen, 
som er bosatt på Ulle-
vål, er professor ved 
Sosialantropologisk in-
stitutt ved Universitetet 
i Oslo. – Den offentlige 
samtalen hadde ikke 
vært den samme uten 
Thomas Hylland Erik-
sen. Hans forskning og 
engasjerte formidling 
gjennom fl ere tiår gjør 
ham til en svært verdig 
vinner av Akademiker-
prisen, sier juryleder 
Merete Nilsson i en 
pressemelding. Juryen 
fremhever at Thomas 
Hylland Eriksen har 
bidratt til økt innsikt i 
temaer som globali-
sering, nasjonalisme, 
identitet og etnisitet. 
Han har også markert 
seg med sitt arbeid på 
klima og miljø.  Foto: 
Universitetet i Oslo.

ULOVLIGE 
LEDNINGER
Noen beboere i hage-
byen benytter lange 
skjøteledninger som 
de strekker over kvar-
talsveier for lading av 
elbil eller til lys i dukke-
stuer og boder.  Dette 
er ikke tillatt. Haveby-
selskapoet opplyser 
at det ikke vil kunne ta 
hensyn til slike lednin-
ger ved snømåking, og 
at ødelagte ledninger 
ikke vil bli erstattet. 

SYKKELFELT I 
JUTULVEIEN
Store deler av Jutulvei-
en har nå fått sykkelfelt 
der syklister kan kjøre 
mot enveiskjøreretnin-
gen. Det er også laget 
fi re fartsdumper på 
strekningen., som inn-
går i bysykkelrute 7. 

BILOPPSTILLINGS-
PLASS LEDIG
Biloppstillingsplass le-
dig i Nils Lauritssøns 
vei 27A. Kontakt Inger 
H. Wesenberg, mobil 
952 67 870

BLINDERNVEIEN 6
Siden i sommer har 
gravearbeid pågått i 
Blindernveien 6 hvor 
det nye studenthybel-
bygget skal stå ferdig i 
første halvår 2021. Det 
blir i alt 279 ett roms 
leiligheter med kjøk-
ken og bad, 18 parbo-
liger og 62 tilrettelagte 
boliger over 13 etasjer. 
Det blir også barneha-
ge med fi re avdelinger 
for små barn med 
grøntareal rundt be-
byggelsen.

GAVEHONNING
Hvis ikke det er utsolgt, 
kan det fortsatt være 
mulig å få kjøpt gave-
pakker med honning 
fra hagebyen, se Ulle-
vål Hageby Honning 
på Facebook. 

TRÆRNE PÅ EVER’N BØR FJERNES
Det er foretatt en prisverdig fornyelse av leke-
apparatene på Eventyrplassen, eller Ever’n som 
vi gamle kalte den. Det er smart med «armert» 
gress, eller gummimatter med hull hvor det kan 
gro gress. Vi får håpe at det gror til, så langt ser 
det litt «innpakket» ut.

Jeg ser den gode intensjonen i å plante trær 
i grøntrabatten mot Eventyrveien, men lurer på 
om det ligger noen konsekvensanalyse bak.

Det er rikelig med trær i hagebyen. Selv om 
de fl este står på privat grunn utenom i John Col-
letts allé, omkranser de alle veiene i området.

Eventyrplassen er åpen og solrik også når 
solen står lavt. Når trærne blir større om noen få 
år, vil de skape et skyggebelte som reduserer an-
vendeligheten. At plassen fanger solen er viktig 
for hvordan og hvor mye den brukes, sammen-
liknet med Arvid Storsveens plass som ligger 
mørkt og skyggefullt, er forskjellen påfallende.

Løvet faller om høsten. Hvem får ansvaret 
for å rake så det ikke komposterer på grusen og 
ødelegger banedekket. Vissent løv på skøyteisen 
er heller ikke populært. Er Vannførelaget blitt 
konsultert eller bedt om å gjøre mer dugnad?

Det er for tiden en treplantemani i byen 
som ikke ser kvaliteten av åpne, solrike par-
tier. I det opprinnelige utkastet til ombyg-
ging av John Colletts plass, var det lagt inn 
omfattende skogplanting på de åpne syd- og 
vestvendte partiene, bl.a. utenfor Café Abel og 
rundt bussholdeplassene. Dette ble heldigvis av-
vist av Byantikvaren som nettopp fremhevet det 

historisk, åpne plassrommet.
Treplantingen i Sognsveien ble stoppet av 

«møtende barnevogner». At veien allerede ble 
kalt Kirsebæralléen, enset ikke veivesenet fordi 

trærne sto i hagene og ikke på fortauet. 
Det riktig og viktig med trær, men Miljø-

etaten må passe på at også solen slipper til i 
fellesarealer for lek, opphold og aktivitet.

Tor I. Winsnes

Fire nye avfallsnedkast i Tyrihansvei-
en og på Eventyrplassen blir tatt i 
bruk før jul eller ut på nyåret. Sam-
tidig fjernes alle søppelkassene i 
samme område.

Av Olav Rokseth
De nye nedkastene vil dekke hele Tyrihansveien, 
hele Per Gynts vei, Sognsveien 42 samt 46-56, 
Eventyrveien 11, 6-12, 14-16 samt 17. Det betyr 
at alle søppelkassene på de samme adresser vil bli 
fjernet. 

Trærne på Ever’n bør fjernes.

LOVLIG MED KORTTIDSUTLEIE
I 2020 kan beboere i hagebyen leie 
ut hele leiligheten sin via Airbnb i 
til sammen 30 dager i året uten å ta 
dette opp med styret. Dette følger 
av endringer i borettslagsloven som 
Stortinget ferdigbehandlet i vår. 

Av Olav Rokseth

Utvidelsen av mulighet til korttidsutleie vil være til 
glede for de som er interessert i å  sikre seg en ek-
strainntekt. For andre kan det medføre ergrelser og 
bekymringer. 

Daglig leder Tor Langø i Havebyselskapet for-
teller at det tidligere har vært noe ulovlig kortids-
utleie i hagebyen, og han har fått tilbakemeldinger 
fra naboer som synes det er ubehagelig at det stadig 
kommer fremmede i oppgangen.  Noen beboere

har uttrykt at de føler seg utrygge og får dår-

ligere livskvalitet når de møter på nye folk de ikke 
vet hvem er. 

− Ekstra ille er det hvis utleien medfører bråk, 
sier han, og forteller om tilfeller der leiligheter er 
blitt utleid til fester.

FOLKESKIKK
Langø påpeker at det er viktig at leietakere får in-
formasjon om plikter som trappevask og snømå-
king, og at de ikke lar ytterdøren stå ulåst.

− Jeg mener det også er folkeskikk å informere 
naboer om når og hvem som skal leie. Det vil redu-
sere eventuelt ubehag, sier han, og legger til: − Vær 
hyggelig og grei med naboen, så går det meste bra.

− Hvordan kan borettslaget kontrollere at grensen på 30 
dager blir overholdt? 

− Det kan vi ikke, sier Langø.
Det vil i følge den nye loven fortsatt ikke være 

noen begrensning på kortidsutleie av en mindre del 
av leiligheten. 

Venners –venners-vennerfesten i 
hagebyen gikk i helgen av stabelen 
for 19. gang, og samlet hele 266 
deltakere.

Av Olav Rokseth

− Vi er de opprinnelige gutta bak vennefesten stor 
takk skyldig, sier Eva Kjersti P. Rotheim i årets ven-
negjeng til Hagebybladet.

− Jeg tror denne festen kan bidra til godt nabo-
skap, fortsetter hun.

Det spesielle festkonseptet går ut på at du del-
tar ved å stille din bolig til rådighet for servering av 
enten forrett, middag eller dessert til seks personer. 

Du vet bare hvem du skal være medvert sammen 
med, resten får du vite underveis. Hvis du selv har 
ansvaret for forrett, går du videre til middag hos 
noen andre, før desserten nytes et tredje sted. Det 
betyr muligheten til å stifte mange nye, hyggelige 
bekjentskaper i løpet av kvelden.

Tradisjonen er at alle samles alle på et felles sted 
med hint fra en rebus, før turen går til et hemmelig 
festlokale som i år var på Ullevål Stadion.

Kriteriet for å delta er at du ikke bor for langt 
unna. Det er nemlig bare tid til 15 minutters 
transportetapper mellom rettene. Venners-ven-
ners-venner har en egen lukket gruppe på Face-
book som de som bor i nabolaget kan bli med i. 
Neste år er det 20-års jubileum og fl ere venner er 
velkomne.

M ANGFOLDIG VENNEFEST
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LOVLIG MED KORTTIDSUTLEIE
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Av Olav Rokseth

Utvidelsen av mulighet til korttidsutleie vil være til 
glede for de som er interessert i å  sikre seg en ek-
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bekymringer. 
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M ANGFOLDIG VENNEFEST
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Juni (15) tror mange elever er 
misfornøyde med kortere sto-
refri. Rektor mener derimot at 
den nye ordningen er bedre 
for et stort fl ertall av elevene.

Av Alma Holtvedt

Dette skoleåret endret Marienlyst barne- 
og ungdomsskole sine friminuttsordnin-
ger. Fra å ha lengre økter og storefri på 
45 minutter, har de nå gått over til korte 
pauser mellom øktene, samt 30 minutters 
storefri midt på dagen. Mange foreldre og 
elever stiller seg kritiske til endringen, og 
denne høsten har saken vært oppe i både 
Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og skolens 
elevråd.

Rektor Knut Erik Brændvang fortel-
ler at det er to viktige årsaker til at de har 
gjennomført endringen.

− Vi ønsker at fl ere av ungdomsskole-
elevene skal holde seg på skolen i storefri, 
og at færre vandrer ned til Majorstuen og 
McDonalds. Områdene elevene beveger 
seg på er for store til at lærerne klarer å ha 
tilsyn med alle. Det kan blant annet føre 
til samrøre med andre skoler, sier han.

− Den andre hovedårsaken er at vi vil 

motvirke det sosiale stresset. For en god 
del elever kan tre kvarter pause uten mål 
og mening oppleves som vanskelig. Det 
har vært mye mistrivsel knyttet til det.

VEKSLENDE TILBAKEMELDINGER
Han forteller at skolen får mange positi-
ve tilbakemeldinger litt i det stille. Disse 
kommer særlig fra foreldre som opplever 
at barna har en mye roligere og mindre 
psykisk stressende skoledag, ettersom de 
sosiale aktivitetene i større grad er koor-
dinert av de voksne.

De kritiske tilbakemeldingene fra for-
eldrene går gjerne på kort spisetid og lite 
tid til å hente seg inn i løpet av skoleda-
gen. Hege Wold, AKS-kontakt og nest-
leder i FAU, bekrefter at saken har vært 
oppe på FAU-møter i høst.

− Det har absolutt vært en diskusjon, 
men de kritiske innspillene kom særlig i 
starten av skoleåret. Det tar litt tid å ven-
de seg til ordningen, så alle er fortsatt litt 
usikre på hvordan det kommer til å bli. Vi 
opplever dette som et prøveprosjekt, som 
vi håper foreldregruppa får være med på 
å evaluere.

Juni Berg-Nielsen (15) er elev i 10. 
klasse og styremedlem i elevrådet. Hun 
forteller at hun opplevde endringen som 

frustrerende i begynnelsen, særlig før hun 
fi kk en ordentlig begrunnelse av rektor.

− De fl este syns nok fortsatt det er 
kjipt. Det er ikke så mye tid til å være ute, 
og mer stress enn før. Veldig mange går 
ikke ut i storefri i det hele tatt. 

Både rektor, elever og foreldre er inn-
stilt på en evaluering etter jul, selv om det 
foreløpig er uklart akkurat når og hvordan 
det vil foregå. 

Både rektor Knut Erik Brændvang (bil-
det), elever og foreldre ønsker å evaluere 
ordningen med kortere storefri. Foto: 
Alma Holtvedt

DELTE MENINGER OM 
KORTERE STOREFRI

ARILD 
ANDRESEN 80 ÅR
13. desember fyller 
Arild Andresen 80 år. 
Arild har bodd i Even-
tyrveien 22 i 25 år, og 
han bodde i Nils Lau-
ritssønns vei de første 
27 årene. I fl ere år var 
han frivillig sjåfør for 
Seniorsenteret. Nå del-
tar han ofte på mann-
folkfrokostene på tirs-
dagene. Arild er ivrig 
fotograf, og noen av 
bildene hans har stått i 
Hagebybladet. Slekts-
granskning og vin har 
vært andre hobbier. På 
det meste hadde han 
500 fl asker vin stående 
hjemme.

HUSLEIA ØKER
Husleia i hagebyen 
øker med 1,5 % neste 
år, noe som samsvarer 
med prisstigning.

14 NYE TAK
14 tak i hagebyen skal 
få nytt dekke i løpet av 
tre år. Det er KB Blikk 
som har fått oppdraget.

2020
Per Gynts vei 2
Vestgrensa 7-9
Vestgrensa 13 inkl 
portal
John Colletts Allé 64-66
John Colletts Allé 52-56

2021
Langlia 2-4 inkl portal
Elgveien 2-12
Jutulveien 1-3
Tyrihansveien 4-6
Sognsveien 17 inkl 
portal

2022
Ullevålsalléen 30-32
John Colletts Allé 12-18
John Colletts Allé 13-15
John Colletts Allé 17-19

SPENNENDE BANDYSESONG

Bergbanen ble åpnet med skøyte-
disco 26. oktober med godt fremmø-
te av små og store skøyteentusiaster 
som gledet seg over at en ny is-se-
song er i gang

Bandyskolen startet 2. nov. og pågår hver lørdag fra 
12.30 til 13.45 gjennom hele bandysesongen. Den 
er gratis og gjelder for 6 -9 års jenter og gutter, så 
det er bare å møte opp og få instruksjon av unge og 
fl inke Ullevål-spillere.

Eliteserien starter opp 9/10 nov. og det spilles 
hele seks runder før Hagebybladet vil nå sine lesere. 
Før jul blir det kun to kamper på Bergbanen, mens 
andre juledag spiller Ready mot Ullevål på Gress-
banen kl 13.00 på bandyens høytidsdag – møt opp 
og støtt guttene våre. Hjemmekampene er listet opp 
nedenunder. Denne sesongen skal markere Ullevål 
idrettslags 100 årsjubileum i 2020, så vi håper på 
bedre resultater enn de siste sesongene. Om det vil 
rekke til medaljer i serien vil tiden vise – likeså om 
cupen vil bære frukter.

Klubbhuset har fått en ansiktsløftning med 
utendørs belysning på alle kanter, og det tidligere 

bedet inntil husveggen er erstattet med asfalt som 
gir et trygt fortau å gå på til inngangspartiet, som 
også har fått installert varmekabler. Inne er det 
kjøpt inn nye kafebord samt gamle bord er restau-
rert og fått lik høyde. Sliperommet er oppgradert 
med nye benker samt en ny slipemaskin, innkjøpt 
med støtte fra Sparebankstiftelsen samt klubbens 
egne midler.

De utvendige Ullevål IL skiltene ble fjernet av 
Kultur- og idrettsbygg og erstattet med kommunens 
nye logo. Vi håper å få våre egne skilt opp igjen på 
veggene mot T-banen og mot Bergbanen i tide før 
100 års jubileet, ved at kommunen viser forståelse 
for betydningen av dette for klubben. Ullevål IL har 
hatt tilhold på Bergbanen i 95 år, og klubbhuset re-
presenterer klubbens sjel og historie.

KAMPLISTE BERGBANEN
Onsdag 11.12 kl 19.00 : Ullevål -Høvik
Søndag 15.12 kl 18.00: Ullevål – Ullern
Onsdag 8.1     kl 19.00 : Ullevål – Drammen
Søndag 12.1   kl 18.00 : Ullevål – Solberg
Onsdag 15.1   kl 19.00 : Ullevål - Sarpsborg
 Søndag 2.2     kl  16.00 : Ullevål – Mjøndalen

Bjørn Jensen

Skøytedisco på Bergbanen i slutten av september markerte åpningen av bandysesongen.
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Kjelsås-gutten Rasmus Vasli (33) har dre-
vet fotokunstgalleri i Malmø siden 2012,  
og tar nå med seg galleriet til hagebyen. 

− Jeg stiller ofte ut unge kunstnere i 
startfasen, og i motsetning til en del andre 
gallerier satser jeg mer på internasjonale 
kunstnere enn lokale, sier han. 

Han tror dragningen mot det inter-
nasjonale kan skyldes bakgrunnen hans. 
Han tok først film- og fotoutdannelse i 
Australia. Deretter bar det til London 
til masterstudier ved London College of  
Communication. Etter endt utdanning 
åpnet han et galleri i Malmø sammen 
med den brasilianske vennen Marcio Sou-
za. Attpåtil har han en kinesisk kone,  Yi-
xuan, som han traff på en messe i Milano.

Han forteller at han liker bilder som 
er motsatt konseptuelt kunst. − Jeg liker 
at det er virkelig og ikke for vanskelig å 
skjønne, og gjerne med en liten touch av 
humor. Så har jeg en forkjærlighet for por-
trettfoto, sier han, og fortsetter:  − Hvis 
jeg liker et bilde, så er det fordi det vekker 
flere tanker og følelser i meg og jeg kan se 
det igjen og igjen uten å bli lei.

UTFORDRENDE  I Malmø hadde han 
120 m2 å boltre seg på, mens lokalene på 
Damplassen er mye mindre, under 40 m2.  
− Jeg ser på det som en spennende utfor-
dring. Det er ikke like mye som må produ-
seres til hver utstilling når det er mindre 
plass, og jeg liker egentlig ikke å fylle opp 
for mye, sier han, og legger til at galleriets 
planløsning er laget slik at man ikke ser 
alt når man kommer inn døren, dette for 
å skape spenning og dynamikk. Siden de 
nye lokalene har store vinduer og ligger 

på gateplan, satser han på at forbipasse-
rende skal få innsyn til noen av bildene, og 
bli fristet til å komme på besøk.

Det blir åtte utstillinger i året, hver va-
rer ca. én måned, i tillegg til noen kortere 
utstillinger innimellom. Galleriet vil være 
åpent onsdag til søndag. 

Programmet for det første året er al-
lerede klart, med utstillere fra blant annet 
Kina, England, Hviterussland, Ukraina, 
Tyskland og Tjekkia. Først ute er kinesis-
ke Pixy Liao som er bosatt i New York. 
Hun er en ung fotograf  som har fått mye 
oppmerksomhet den siste tiden, med ro-
sende omtale av utstillingen hennes i Arles 
i sommer, og senest under Paris Photo i 
november. Utstillingen på Damplassen 
handler om forholdet til hennes japanske 
mann. Han er fem år yngre en henne, noe 
som er uvanlig i asiatiske kulturer. I tillegg 
har Japan og Kina et historisk anstrengt 
forhold til hverandre.

Pixy og mannen hennes Moro spiller 
begge også sammen i det eksperimentelle 
bandet Pimo. − Vi prøver å få til en liten 
konsert i Oslo i samarbeid med Fotogalle-
riet, i forkant av utstillingen, sier Vasli 

POPULÆRT   Selv har Rasmus ikke stilt 
ut egne bilder bortsett fra den første utstil-
lingen i Malmø. − Som gallerist er jeg så 
heldig å få treffe og jobbe med fantastisk 
flinke folk. Det kan ofte gi inspirasjon og 
lyst til å gjøre noe eget, men jeg sliter med 
å få tiden til å strekke til.

Rasmus tar gjerne på seg enkelte små 
fotojobber på si, og i tillegg til gallerivirk-
somheten her hjemme, drar han på foto-
kunst festivaler og messer i utlandet for å 

stille ut sine kunstnere, møte samlere og 
utvide sitt nettverk. I Malmö hadde galle-
riet støtte av kommunen, men han er usik-
ker på om det er mulig å få dette til i Oslo. 

Han forteller at bildene han stiller ut 
gjerne koster et sted mellom ti tusen og 
førti tusen kroner. Da er det snakk om sig-
nerte og attesterte bilder i et svært begren-
set opplag, ofte ikke mer enn fem kopier. 

− Fotokunst er blitt veldig populært 
utenfor Norge, og det er mange som kjø-
per bilder som investeringsobjekt.

GLAD I GAMLE TING  33 åringen har 
nettopp flyttet til Korsvoll sammen med 
sin ettårige sønn og Yixuan (som er kles-
designer og eksporterer norske babyklær 
til Kina!), og han spaserer gjerne til gal-
leriet eller tar 25 bussen. Som tidligere 
videregående elev på Berg skole har han 
tilknytning til området.  Vi spør hvilke an-
dre interesser han har utenom foto.

− Jeg spilte fotball på Kjelsås. Da jeg 
var 18 år gammel og skulle begynne å 
spille for A-laget, fikk jeg en alvorlig kors-
beinskade, så da ble det kunst og reising 
i stedet. 

Jeg har buldret en del, og vil gjerne ta 
opp denne klatreformen i Oslo. Ellers så 
er han glad i å samle på gamle ting,  og i 
den sammenheng har han vært på loppe-
marked på Ullevål skole og Kjelsås. − Det 
trenger ikke nødvendigvis å være signerte 
og kjente objekter, bare jeg liker det, sier 
han, og nevner gjenstander som kamera-
er, lamper, møbler og malerier. Og man-
ge, mange fotobøker.

Se vaslisouza.com

Fotokunst
på høyt nivå 

I midten av desember vil du kunne oppleve fremragende fotokunst i 
hagebyen. Da åpner fotogalleriet Vasli Souza i lokalene til den tidligere 

frisørsalongen på Damplassen 21.

Tekst: Olav Rokseth   Portrettfoto: Pål Rødahl

− Jeg gleder meg veldig til å komme i gang på Damplassen, sier Rasmus Vasli, og ønsker alle hjertelig velkommen til vernissage og 
åpning av Pixy Liao’s utstilling den 14. desember kl 13-16, Damplassen 21. Vi viser noen av bildene hennes på neste side. 



16 17

Kjelsås-gutten Rasmus Vasli (33) har dre-
vet fotokunstgalleri i Malmø siden 2012,  
og tar nå med seg galleriet til hagebyen. 

− Jeg stiller ofte ut unge kunstnere i 
startfasen, og i motsetning til en del andre 
gallerier satser jeg mer på internasjonale 
kunstnere enn lokale, sier han. 

Han tror dragningen mot det inter-
nasjonale kan skyldes bakgrunnen hans. 
Han tok først film- og fotoutdannelse i 
Australia. Deretter bar det til London 
til masterstudier ved London College of  
Communication. Etter endt utdanning 
åpnet han et galleri i Malmø sammen 
med den brasilianske vennen Marcio Sou-
za. Attpåtil har han en kinesisk kone,  Yi-
xuan, som han traff på en messe i Milano.

Han forteller at han liker bilder som 
er motsatt konseptuelt kunst. − Jeg liker 
at det er virkelig og ikke for vanskelig å 
skjønne, og gjerne med en liten touch av 
humor. Så har jeg en forkjærlighet for por-
trettfoto, sier han, og fortsetter:  − Hvis 
jeg liker et bilde, så er det fordi det vekker 
flere tanker og følelser i meg og jeg kan se 
det igjen og igjen uten å bli lei.

UTFORDRENDE  I Malmø hadde han 
120 m2 å boltre seg på, mens lokalene på 
Damplassen er mye mindre, under 40 m2.  
− Jeg ser på det som en spennende utfor-
dring. Det er ikke like mye som må produ-
seres til hver utstilling når det er mindre 
plass, og jeg liker egentlig ikke å fylle opp 
for mye, sier han, og legger til at galleriets 
planløsning er laget slik at man ikke ser 
alt når man kommer inn døren, dette for 
å skape spenning og dynamikk. Siden de 
nye lokalene har store vinduer og ligger 

på gateplan, satser han på at forbipasse-
rende skal få innsyn til noen av bildene, og 
bli fristet til å komme på besøk.

Det blir åtte utstillinger i året, hver va-
rer ca. én måned, i tillegg til noen kortere 
utstillinger innimellom. Galleriet vil være 
åpent onsdag til søndag. 

Programmet for det første året er al-
lerede klart, med utstillere fra blant annet 
Kina, England, Hviterussland, Ukraina, 
Tyskland og Tjekkia. Først ute er kinesis-
ke Pixy Liao som er bosatt i New York. 
Hun er en ung fotograf  som har fått mye 
oppmerksomhet den siste tiden, med ro-
sende omtale av utstillingen hennes i Arles 
i sommer, og senest under Paris Photo i 
november. Utstillingen på Damplassen 
handler om forholdet til hennes japanske 
mann. Han er fem år yngre en henne, noe 
som er uvanlig i asiatiske kulturer. I tillegg 
har Japan og Kina et historisk anstrengt 
forhold til hverandre.

Pixy og mannen hennes Moro spiller 
begge også sammen i det eksperimentelle 
bandet Pimo. − Vi prøver å få til en liten 
konsert i Oslo i samarbeid med Fotogalle-
riet, i forkant av utstillingen, sier Vasli 

POPULÆRT   Selv har Rasmus ikke stilt 
ut egne bilder bortsett fra den første utstil-
lingen i Malmø. − Som gallerist er jeg så 
heldig å få treffe og jobbe med fantastisk 
flinke folk. Det kan ofte gi inspirasjon og 
lyst til å gjøre noe eget, men jeg sliter med 
å få tiden til å strekke til.

Rasmus tar gjerne på seg enkelte små 
fotojobber på si, og i tillegg til gallerivirk-
somheten her hjemme, drar han på foto-
kunst festivaler og messer i utlandet for å 

stille ut sine kunstnere, møte samlere og 
utvide sitt nettverk. I Malmö hadde galle-
riet støtte av kommunen, men han er usik-
ker på om det er mulig å få dette til i Oslo. 

Han forteller at bildene han stiller ut 
gjerne koster et sted mellom ti tusen og 
førti tusen kroner. Da er det snakk om sig-
nerte og attesterte bilder i et svært begren-
set opplag, ofte ikke mer enn fem kopier. 

− Fotokunst er blitt veldig populært 
utenfor Norge, og det er mange som kjø-
per bilder som investeringsobjekt.

GLAD I GAMLE TING  33 åringen har 
nettopp flyttet til Korsvoll sammen med 
sin ettårige sønn og Yixuan (som er kles-
designer og eksporterer norske babyklær 
til Kina!), og han spaserer gjerne til gal-
leriet eller tar 25 bussen. Som tidligere 
videregående elev på Berg skole har han 
tilknytning til området.  Vi spør hvilke an-
dre interesser han har utenom foto.

− Jeg spilte fotball på Kjelsås. Da jeg 
var 18 år gammel og skulle begynne å 
spille for A-laget, fikk jeg en alvorlig kors-
beinskade, så da ble det kunst og reising 
i stedet. 

Jeg har buldret en del, og vil gjerne ta 
opp denne klatreformen i Oslo. Ellers så 
er han glad i å samle på gamle ting,  og i 
den sammenheng har han vært på loppe-
marked på Ullevål skole og Kjelsås. − Det 
trenger ikke nødvendigvis å være signerte 
og kjente objekter, bare jeg liker det, sier 
han, og nevner gjenstander som kamera-
er, lamper, møbler og malerier. Og man-
ge, mange fotobøker.

Se vaslisouza.com

Fotokunst
på høyt nivå 

I midten av desember vil du kunne oppleve fremragende fotokunst i 
hagebyen. Da åpner fotogalleriet Vasli Souza i lokalene til den tidligere 

frisørsalongen på Damplassen 21.

Tekst: Olav Rokseth   Portrettfoto: Pål Rødahl

− Jeg gleder meg veldig til å komme i gang på Damplassen, sier Rasmus Vasli, og ønsker alle hjertelig velkommen til vernissage og 
åpning av Pixy Liao’s utstilling den 14. desember kl 13-16, Damplassen 21. Vi viser noen av bildene hennes på neste side. 



18 19

Welcome to the Gates of the New Era, Experimental Relationship, 2014 © Pixy Liao  Fotogalleri Vasli Souza

Ping Pong Balls, For Your Eyes Only, 2013 
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Søndag 27. oktober ble de 
nye lekeapparatene på Even-
tyrplassen innviet med brask 
og bram.

Av Olav Rokseth

Værgudene sto på arrangementets side 
denne dagen, og plassen var full av barn 
og foreldre. Initiativtakerne til lekeappa-
ratene, Hans Martin Momyr, Vidar Hel-
gesen og Birgitte Vartdal, serverte kaker, 
som gikk unna i en fei. Sparebankstiftel-
sen har støttet prosjektet med 300.000 
kroner, og Havebyselskapet skal vedlike-

holde plassen.
Det må også nevnes at mens mange 

både store og små gleder seg masse over 
de nye lekemulighetene (bildene taler for 
seg), så er beboere i boligene nærmest ap-
paratene ikke like fornøyd da de opplever 
mye støy. Spesielt er det misnøye med det 
karuselltårnet. 

GØY OG STØY
De brave initiativtakerne til lekeapparatene, f.v. Birgitte Vartdal, Hans Martin Momyr og 
Vidar Helgesen. Foto: Olav Rokseth

Planen er å pusse opp det gamle klatre-
tårnet til våren. Foto: Knut Hovind

Barna og de nærmeste naboene har ulik syn på karuselltårnet. 
Foto: Olav Rokseth

Her er det bare å svinge seg. Foto: Olav RoksethHer gjelder det å holde balansen. Foto: 
Knut Hovind

Tut-tut.  Foto: Knut Hovind

En praktbok som er et must for alle 
som er glad i Ullevål hageby. Masse 
nye og gamle bilder. 

Kan kjøpes hos Kiwi på John Colletts plass eller på 
Åpent bakeri og Kolibri på Damplassen.

Julegavetips!

Kr. 498,- 
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Vi møter Sundelin en regnværsdag på 
Åpent bakeri på Damplassen, og går rett 
på sak. − Nordre Aker Høyre har program-
festet å forsøke å gjøre Kinobygningen på 
Trikkesløyfa tilgjengelig som kulturhus for 
ungdom. Hva kan du og Oslo Høyre gjøre 
for at dette målet kan bli realisert?

− Jeg håper eierne går i dialog med 
kommunen, bydelen og lokale krefter for å 
få til de nødvendige reguleringer av bygget, 
sier han, og legger til: − Jeg er åpen for at  
kommunen kan gå inn på leietakersiden 
for å ivareta funksjoner man ønsker å ha i 
området. Siden eierne fikk avslag på å om-
gjøre bygget til studentboliger, bør vi være 
på tilbudssiden, sier han. 

− Bør ikke kommunen selv ta initiativ til 
samtaler med eierne, ikke bare vente på at de tar 
kontakt?

− Det er ikke avgjørende hvem som 
først tar initiativ, men at dialogen kommer 
i gang.

Kinobygningen er et praktbygg, et 
unikt bygg.  Bydelen mangler møteplasser, 
og man skulle tro eierne vil kunne se po-
tensialet for å tjene penger på kulturtilbud 
i bygget, sier han. 

På spørsmål om egne kulturinteresser 
svarer han: − Jeg går på teater og museer 
så ofte jeg kan, både i Norge og utlandet. 
Og nå som det nærmer seg jul, vil jeg trek-
ke fram julemarkedet på Folkemuseet som 
en fin opplevelse for både store og små.

FIKK BOT I SOGNSVEIEN  − Mange fø-
ler at trafikksikkerheten er for dårlig i om-

rådet, spesielt når det gjelder Sognsveien 
der farten ofte er høy. Deler du disse be-
kymringene og hva mener du bør gjøres?

− Ja, det er for enkelt å rase gjennom 
Sognsveien, sier han, og forteller at den 
eneste gang han selv er blitt tatt i farts-
kontroll skjedde nettopp her. − Jeg var 21 
år gammel, og boten var en ordentlig læ-
repenge, sier han, og fortsetter: − Det er 
veldig mange barn som krysser veien, og 
jeg tror flere lysreguleringer med lang nok 
tid med grønn mann er viktig. Fartsdum-
per har jeg mindre tro på, sier han.

Han påpeker at Sognsveien kommer 
til å få enda mer trafikk når den nye vann-
ledningen til Oslo skal bygges. 

Generelt synes han at mens det snak-
kes mye om sykkel og bil i Oslo, er det 
altfor lite fokus på trygghet for fotgjenge-
re selv om mange bruker mest tid på å gå 
når de skal forflytte seg. 

LYN-FAN  Vi spør om han har noen hjer-
tesaker i området vårt. 

− Jeg har alltid vært opptatt av frivil-
ligheten og idretten. Barn og ungdom må 
sikres tilgang til lokaler og arenaer, sier 
han, og nevner som et eksempel 

rulleskiløype og lysløype med mulig-
het for snøproduksjon på Sognsvann. 

Engasjementet for idrett ivaretar han 
også helt konkret som styreleder i Bække-
lagets Sportsklub/Norway Cup.

Selv holder han seg i form gjennom 
svømming på Domus Atletica og lange 
skiturer fra hytta på Mylla.  − Det er jo 

fantastisk at man kan gå på ski helt til 
Rikshospitalet, og så stikke innom bad-
stuen på Domus Atletica på veien hjem.

Når det gjelder fotball, er det Lyn 
som gjelder helt siden han og broren ble 
tatt med på en Lyn-kamp da de var små. 

MATGLAD  Han forteller at han er glad 
i å lage og servere mat. Det første han 
gjorde da han flyttet til hagebyen for seks 
år siden, var å pusse opp kjøkkenet så det 
ble plass til 12-15 middagsgjester. − Jeg 
synes det er hyggelig å invitere til mid-
dag, og har følelsen av at gjester synes det 
er stas å komme på besøk i vår ærverdige 
hageby. 

− Er det en rett du liker ekstra godt å til-
berede?

− I denne perioden er det vel pinne-
kjøtt. Tror vi har lagt opp til åtte invitasjo-
ner med pinnekjøtt på menyen nå før jul. 

Øystein Sundelin har i en alder av 
bare  34 år allerede en rikholdig CV. Han 
har blant annet studert rettsvitenskap ved 
Universitetet i Oslo, vært med på å starte 
et IT-firma og vært medlem av Oslo by-
styre siden 2007 og leder i Kultur- og ut-
danningskomiteen i Oslo siden 2011, sit-
tet i Finanskomiteen og leder nå 
Byutviklingsutvalget. Som gruppeleder 
vil det også være naturlig at han er Høy-
res kandidat til byrådsleder ved neste 
kommunevalg. − Men det er ingen auto-
matikk i det, jeg har tre år på å bevise at 
jeg fortjener å være kandidat, sier han 
kledelig beskjedent. 

unike bygg må bevares
Den nye gruppelederen for Oslo Høyre, Øystein R. Sundelin, er 

opptatt av å ta vare på gamle og unike bygg i byen. Ikke rart at han 
trives i hagebyen og er opptatt av Kinobygningens skjebne. 

Tekst: Olav Rokseth Foto: Pål Rødahl

Da Øystein Sundelin flyttet til hagebyen tenkte han at oppholdet ville bli midlertidig inntil han flyttet tilbake til hjemlige trakter på 
Bekkelaget. Både de fine bygningene og den sentrale beliggenheten og samtidig roen i området, fikk ham til å bli. Her sitter han på 
trikkeholdeplassen med King Charles Cavalier-hunden sin Maggie.
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trikkeholdeplassen med King Charles Cavalier-hunden sin Maggie.
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KALENDEREN
COLLETS KULTURHUS
Søndag 8. des. inviterer Colletts Kul-
turhus  til førjulssamling med fi lm på 
Seniorsenterer på Damplassen. 17.00: 
Enkel servering, presentasjon av bro-
sjyren «Colletts Kulturhus 2020»  med 
visjoner for Kinobygningen. 18.00: Jule-
klassiker for hele familien «The Holiday»

ULLEVÅL HAGEBY VEL
Søndag 1. des. kl. 16.00: Tradisjonsrik 
julegrantenning på Damplassen med kjen-
te julesanger og juletregang. Ullevål skoles 
musikkorps spiller. I tillegg blir det tale v/
Nina Kristine Niestroj og sang v/ Kristine 
Minde og Songbirds. Treet tennes kl. 17 til 
Petter Kateraas trompetsolo.

SENIORSENTERET 
DAMPLASSEN
Søndag 1. des. kl. 14.00-19.00: Jule-
marked. Det blir også trekning i lotteriet et-
ter dagens julegrantenning på Damplassen. 
Torsdag 5. des. kl. 13.00: Lutefi skmid-
dag. Krever påmelding.
Fredag 6. des. kl. 12.30: Fortelling og 

fi lmvisning – «Fjols til fjells». Vi ser fi lm-
komedien og klassikeren fra 1957, med 
blant annet Leif  Juster og Unni Bernhoft i 
hovedrollene. Før fi lmen vil Unni Bernhoft 
komme og fortelle hvordan det var å spille 
inn fi lmen, og snakker også om nyinnspil-
lingen som kommer i februar 2020. Ost, 
kjeks og vin etter fi lmen ved påmelding.
Torsdag 12. des. kl. 13.00: Julemiddag. 
Krever påmelding.
Fredag 13. des.: Luciatog med barn fra 
Damplassen barnehage. Tidspunkt avkla-
res senere. Følg med på oppslag, Facebook 
og hjemmesiden til Ullevål hageby senior-
senter.
Torsdag 19. des. kl. 13.00: Julekonsert 
v/Solfrid Molland Ensemble.
Fredag 20. des. kl. 13.00: Julegrøt med 
besøk av menighetsprest Hjalmar Kjelsvik. 
Krever påmelding. 
Fredag 29. des. kl. 13.00-17.00: Jule-
marked.
Mandag 30. des. kl. 12.00: Vi sprudler 
inn det nye året. Krever påmelding.
Seniorsenteret holder stengt 23., 
24., 27. og 31. desember. Det åpner 
igjen torsdag 2. januar 2020.

VESTRE AKER MENIGHET
Mandag 3. feb. kl. 20.00: Olav Solvang 
om boka: Rytmer rett i hjertet. Den kristne 
populærmusikkens historie i Norge.
Mandag 10. feb. kl. 19.00: “Tro- og 
tanke-kveld” i Vestre Aker menighetshus, 
Ullevålsveien 117. “Hvem har skylda? Om 
synd, skyld og skam”. Panelsamtale. Nev-
ropsykolog Hilde Bergersen, fung. sokne-
prest Nina K Niestroj, Hallvard Beck og 
Marianne Marstrand. Kveldsmat og gratis 
inngang.
Mandag 9. mars kl. 20.00: Et møte 
med Håvard Rem i ord og toner.
Mandag 23. mars kl. 19.00: “Tro- og 
tanke-kveld” i Vestre Aker menighetshus, 
Ullevålsveien 117. Arne Norum, pensjo-
nert prest, presenterer sin bok: Gud og mil-
jøet. Samtale og kveldsmat. Gratis inngang.

Mandag 9. 
mars besøker 
lyrikeren og 
musikeren 
Håvard Rem 
Vestre Aker 
menighet. 
Foto: Kristian 
Jacobsen

BLINDERN VEL
Jobber for:

- et mangfoldig og trygt bomiljø med levende, sosiale møteplasser
- at nærmiljøets interesser skal bli hørt i utbyggingssaker

- tra� kksikkerhet, gode gang- og sykkel-forbindelser
- sammenhengende grønnstruktur, biologisk mangfold

- ivaretakelse av lokal identitet og kulturhistorie

Engasjer deg! 
Styret ønsker innspill og samarbeid om små og store saker i nærmiljøet.

Bli medlem! Betal kl 200 til konto 1609.40.50425 v/Svein Mossige, Hasselhaugveien 35 
eller VIPPS: Blindern Vel 11141

Blindern Vel står for utdeling av Hagebybladet på Blindern. 

Ta kontakt med oss for en gratis 
og uforpliktende verdivurdering. 

DNB Eiendom Avd. Ullevål - Sognsveien 75, Ullevaal Stadion 
Epost: ulleval@dnbeiendom.no - Tlf. 95 83 40 00

FLEST PÅ VISNING GIR BEST PRIS
DNB Eiendom har Norges 
største boligkjøpsregister 

95 83 40 00Ta kontakt med oss for en gratis 
og uforpliktende verdivurdering. 

DNB Eiendom Avd. Ullevål - Sognsveien 75, Ullevaal Stadion 
Epost: ulleval@dnbeiendom.no - Tlf. 95 83 40 00

FLEST PÅ VISNING GIR BEST PRIS
DNB Eiendom har Norges 
største boligkjøpsregister 

95 83 40 00

Advent og jul
Lør 7. des og søn 8. des J.S. Bach Juleoratoriet med Vestre Aker kammerkor, 
Majorstuen barne- og ungdomskor og Barokkanerne  kl 19 begge dager, 
se www.vak.no for billetter. 

Søn 22. des kl 11 «Vi synger julen inn.» Gudstjeneste med forsangere fra 
Vestre Aker kammerkor

Julaftens gudstjenester i Vestre Aker og Bakkehaugen kirker 
kl 14.30 og kl 16.00 

1. juledag kl 11 Høytidsgudstjeneste i Vestre Aker og Bakkehaugen kirker

2. juledag kl 11 Høymesse i Vestre Aker kirke 

Søn 29.des kl 11 Høymesse i Vestre Aker kirke

1. nyttårsdag kl 12 (merk tiden) Høytidsgudstjeneste for hele prostiet i Vestre 
Aker kirke

Ons 8. jan Juletrefest i Vestre Aker menighetshus 
kl 17.30, kr 50 maks kr 150 pr familie.

Se kirkenes hjemmesider; www.kirken.no/bmv
for mer informasjon 
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Alle beboere i borettslaget 
Oslo Havebyselskap får 

10% rabatt*

* Gjelder ikke vakttillegg

Tette rør Rensing
Rørinspeksjon Trasé-søk

Tankbil

DØGNVAKT
+47 916 25 500

+ mer

aktivror@aktivror.no
www.rørinspeksjon.no

− Det har vært skikkelig gøy og tiden har gått fort, sier Christopher Holm om de tre årene han og 
kona Elisabeth har drevet Kolibri på Damplass.

Tekst og foto: Olav Rokseth

Vareutvalget har siden åpningen i no-
vember 2016 økt for hver måned, og nå 
bugner butikken av fristelser som det også 
kommer folk langveisfra for å kjøpe.  Som 
en bekjent på Høvik uttrykte det: − Inni-
mellom må jeg bare dra til Damplassen 
for å handle på Kolibri.

Fortsatt selger butikken mest av mid-
dagene de lager i sitt eget kjøkken, som 
Holm betegner som butikkens hjerte. 
Hver ukedag tilbys en ny rett.  − Noen av 
rettene, som gryteretter, trengs bare å var-
mes opp, mens kjøtt og fi sk må kundene 
steke selv, det blir best da, sier han. 

Hans egne favoritter er, alt etter se-
song, en curry gryterett eller lysing med 
nøttesmør, potetmos og brokkolini.

− Det jeg ikke var forberedt på, er at 
vi også selger tusenvis av ispinner, og mye 
dagligvarer som melk og brød, forteller 
han.

GODT NABOSKAP  Han sier at noe av 
det fi neste med jobben er å møte hyggelige 
kunder som er opptatt  av både nærmiljøet 
og god mat. Engasjerte og dyktige leveran-
dører har han også stor glede av å samar-
beide med.  − Det er trivelig å bli oppfattet 
som en god og relevant nabo, sier han.

Ekstra morsomt er det når han kan til-
by produkter produsert i nabolaget, som 
jordskokker han har fått fra en beboer i 
Akersborg terrasse i vennlig bytte mot et 
isabonnement til sønnen. I fjor solgte han 

også hagebyhonning  og cideren Lovløs. 
I år var Kolibri kommunikasjonssen-

ter for den store Venners venners ven-
ner-festen i hagebyen (se egen sak s 12). 
Christopher deltok selv med ansvaret for 
dessert, som ble servert i butikklokalene. 
Og under julegrantenningen på Dam-
plassen 1. desember stiller han med bod 
ute der man kan få kjøpt eplegløgg, pølser 
og brownies.

− Jeg har alltid hatt lyst til å jobbe 
med noe som er nært og personlig, og 
samtidig skape gode arbeidsplasser, sier 
han, og forteller at han samtidig kunne 
tenke seg å åpne fl ere Kolibri-butikker i 
Oslo-området. Vi får godta det så lenge 
butikken på Damplassen består.   

goD nabo i tre år

Ekteparet Christopher og Elisabeth Holm (bak kassen) gleder seg til jul. − Det er en fantastisk periode, der vi kan være en del av folks jul 
på matsiden, med blant annet pinnekjøtt, ribbe, surkål og julesild, sier han.  
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ADVOKAT  

KJERSTI PATRICIA AMUNDSEN

Avtaler, arv/
testament, 
ekteskap/
skilsmisse, 
samboere, 

barn, 
fast eiendom.

Advokat Kjersti 
Patricia Amundsen

Uranienborgveien 1, 
0351 Oslo

Tel. 918 01 333
 e-post: 

kjersti@advokatamundsen.no
www.advokatamundsen.no

Møbeltapetserer Morten Fagerli forlater John Colletts plass etter 27 år, men mange av kundene 
kommer neppe  til å forlate ham når han nå flytter til Sagene.

Tekst og foto: Olav Rokseth

Vi møter Fagerli inne i lokalet hans der 
han for tiden jobber samme med to som 
er på kurs hos ham og en fast ansatt. Han 
forteller at han har vært heldig både med 
lærlinger  − 19 i alt − og med kundene. 
−De fleste som kommer til meg med et 
møbel, har mange minner knyttet til det. 
Det gjør jobben morsommere. 

Hyggelige kunder kan også noen gan-
ger utgjøre et problem fordi de kan prate 
litt for mye. − Det hender at praten kan gå 
i et par timer. Noen snakker om de mest 
personlige ting, som helseplager eller gub-
ben. Det er sånn folk gjorde i matbutikken 
før, sier han. 

STOR SPENNVIDDE  Fagerli begynte 
karrieren sin tidlig – allerede 14 år gam-
mel demonterte han møbler hos en mø-

beltapetserer. Så fulgte tre år på yrkesskole, 
deretter svennebrevet fulgt av mesterbrev 
noen år senere.

− Jeg har alltid likt å jobbe med 
hendene, og fortsatt skriver jeg fakturaer 
for hånd, sier han, og beklager seg over 
at yrket hans holder nesten på å forsvinne 
fordi myndighetene ikke satser på utdan-
ningen.

Apropos fakturaer, vi lurer på hva folk 
kan være villig til å betale for å restaurere 
et møbel, og får til svar at spennvidden er 
stor. Et eksempel er en kunde som hadde 
arvet en stol fra en kjær slektning. Total re-
staurering av stolen kom på 55.000 kroner. 
Å trekke om et stolsete vil koste mellom 
300 og 600 kroner. Fagerli mener at det 
ofte vil lønne seg å restaurere en sofa hvis 
den ligger i det midtre prisleie og oppover. 

En eventuell affeksjonsverdi er vanskelige-
re å måle. 

Noen ganger kommer det kunder som 
er uenige seg imellom. Et par kom inn der 
hun var villig til å betale de 22.000 kro-
nene det ville koste å restaurere en sofa, 
mens han synes det var altfor dyrt. − Han 
var nokså ufin mot meg. Jeg så det stod en  
firehjulstrekker til over millionen ute, så 
jeg pekte på bilen og spurte om den var 
hans. Han bekreftet det, og da sa jeg at det 
vel var slik at folk var forskjellig når det 
gjaldt hva de liker å bruke pengene sine 
på. Etter det forandret han oppførsel, og 
det ble jobb.

HYGGELIG DRONNING  Ikke overras-
kende er de fleste av kundene hans kvin-
ner.  Han forteller et eksempel; på midten 

møbler, mennesker
og minner

av 90-tallet kom en kvinne som ville ha 
trukket om en salong. 20 år etter kom dat-
teren med den samme salongen for å få 
den trukket om på nytt.

En annen anekdote var da han fant 
flere bh-er og truser i en stol. − Mannen 
hennes ble helt blek da jeg leverte det til 
ham, han trodde kanskje jeg hadde hatt 
noe med henne å gjøre.  

Fagerli har også hatt oppdrag for noen 
verneverdige hoteller, for eksempel Fjær-
land hotell i Sogn.  Da fyller han bilen 
med verktøy og blir borte i noen uker.

Et annet  av de mer uvanlige  opp-
dragene var den gangen han var med sin 
gamle arbeidsgiver og trakk vegger på slot-
tet under renoveringen der. Da kunne det 
hende at Dronningen kom for å inspisere, 
og hun var alltid vennlig og interessert. 

VIKTIG Å BRY SEG  Fagerli forteller at 
han også har vært heldig med de tidlige-
re utleiere, familien Tønnessen. Han fikk 
ikke fornyet kontrakten med de nye eier-
ne, og har også opplevd at byggeleder ikke 
fulgte opp problemer som oppstod under 
ombygging av leilighetene i bygget til stu-

denthybler. Blant annet opplevde han seks 
vannlekkasjer i løpet av et år.

Da vi spør om det er noe annet han vil 
fortelle om seg selv, skyter tidligere lærling 
og nå kursdeltaker Marius Melleby inn at 
mesteren er glad i å ta vare på andre.  − 
Ja, jeg liker å gi mennesker en sjanse. Det 
er ikke alle som har hatt det like lett, sier 
Fagerli, og forteller at han ser på ansiktene 
hvordan folk har det og at han lytter or-
dentlig når noe forteller ham noe. 

− Det er viktig å bry seg om hverandre 
og lære hverandre å kjenne, sier han. 

Et eksempel var en gang han så en full 
mann ligge på fortauet sent en vinterkveld. 
Han kontaktet først politiet som kom til 
stedet. Sammen med en forbipasserende 
som også viste medmenneskelighet, valg-
te han å kjøre mannen hjem litt utenfor 
byen. 

− Da jeg flyttet hit, merket jeg raskt at 
det er mange i området som bryr seg om 
hverandre på en positiv måte, at folk sam-
arbeider med hverandre. Det er nok en vik-
tig grunn til at jeg har trivdes så godt her, 
sier møbeltapetsereren som fra nyttår av er 
å finne på Lilleborg Torg på Sagene. 

Morten Fagerli har møtt mange kunder med et sterkt forhold til møblene sine. 

Fra nyttår flytter møbeltapetsereren fra John Colletts plass til Sagene.

Fagerli synes det er ekstra morsomt å restaurere et  møbel som er helt ødelagt.
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ADVOKAT  

KJERSTI PATRICIA AMUNDSEN

Avtaler, arv/
testament, 
ekteskap/
skilsmisse, 
samboere, 

barn, 
fast eiendom.

Advokat Kjersti 
Patricia Amundsen

Uranienborgveien 1, 
0351 Oslo

Tel. 918 01 333
 e-post: 

kjersti@advokatamundsen.no
www.advokatamundsen.no

Møbeltapetserer Morten Fagerli forlater John Colletts plass etter 27 år, men mange av kundene 
kommer neppe  til å forlate ham når han nå flytter til Sagene.

Tekst og foto: Olav Rokseth

Vi møter Fagerli inne i lokalet hans der 
han for tiden jobber samme med to som 
er på kurs hos ham og en fast ansatt. Han 
forteller at han har vært heldig både med 
lærlinger  − 19 i alt − og med kundene. 
−De fleste som kommer til meg med et 
møbel, har mange minner knyttet til det. 
Det gjør jobben morsommere. 

Hyggelige kunder kan også noen gan-
ger utgjøre et problem fordi de kan prate 
litt for mye. − Det hender at praten kan gå 
i et par timer. Noen snakker om de mest 
personlige ting, som helseplager eller gub-
ben. Det er sånn folk gjorde i matbutikken 
før, sier han. 

STOR SPENNVIDDE  Fagerli begynte 
karrieren sin tidlig – allerede 14 år gam-
mel demonterte han møbler hos en mø-

beltapetserer. Så fulgte tre år på yrkesskole, 
deretter svennebrevet fulgt av mesterbrev 
noen år senere.
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fordi myndighetene ikke satser på utdan-
ningen.

Apropos fakturaer, vi lurer på hva folk 
kan være villig til å betale for å restaurere 
et møbel, og får til svar at spennvidden er 
stor. Et eksempel er en kunde som hadde 
arvet en stol fra en kjær slektning. Total re-
staurering av stolen kom på 55.000 kroner. 
Å trekke om et stolsete vil koste mellom 
300 og 600 kroner. Fagerli mener at det 
ofte vil lønne seg å restaurere en sofa hvis 
den ligger i det midtre prisleie og oppover. 

En eventuell affeksjonsverdi er vanskelige-
re å måle. 

Noen ganger kommer det kunder som 
er uenige seg imellom. Et par kom inn der 
hun var villig til å betale de 22.000 kro-
nene det ville koste å restaurere en sofa, 
mens han synes det var altfor dyrt. − Han 
var nokså ufin mot meg. Jeg så det stod en  
firehjulstrekker til over millionen ute, så 
jeg pekte på bilen og spurte om den var 
hans. Han bekreftet det, og da sa jeg at det 
vel var slik at folk var forskjellig når det 
gjaldt hva de liker å bruke pengene sine 
på. Etter det forandret han oppførsel, og 
det ble jobb.

HYGGELIG DRONNING  Ikke overras-
kende er de fleste av kundene hans kvin-
ner.  Han forteller et eksempel; på midten 

møbler, mennesker
og minner

av 90-tallet kom en kvinne som ville ha 
trukket om en salong. 20 år etter kom dat-
teren med den samme salongen for å få 
den trukket om på nytt.

En annen anekdote var da han fant 
flere bh-er og truser i en stol. − Mannen 
hennes ble helt blek da jeg leverte det til 
ham, han trodde kanskje jeg hadde hatt 
noe med henne å gjøre.  

Fagerli har også hatt oppdrag for noen 
verneverdige hoteller, for eksempel Fjær-
land hotell i Sogn.  Da fyller han bilen 
med verktøy og blir borte i noen uker.

Et annet  av de mer uvanlige  opp-
dragene var den gangen han var med sin 
gamle arbeidsgiver og trakk vegger på slot-
tet under renoveringen der. Da kunne det 
hende at Dronningen kom for å inspisere, 
og hun var alltid vennlig og interessert. 

VIKTIG Å BRY SEG  Fagerli forteller at 
han også har vært heldig med de tidlige-
re utleiere, familien Tønnessen. Han fikk 
ikke fornyet kontrakten med de nye eier-
ne, og har også opplevd at byggeleder ikke 
fulgte opp problemer som oppstod under 
ombygging av leilighetene i bygget til stu-

denthybler. Blant annet opplevde han seks 
vannlekkasjer i løpet av et år.

Da vi spør om det er noe annet han vil 
fortelle om seg selv, skyter tidligere lærling 
og nå kursdeltaker Marius Melleby inn at 
mesteren er glad i å ta vare på andre.  − 
Ja, jeg liker å gi mennesker en sjanse. Det 
er ikke alle som har hatt det like lett, sier 
Fagerli, og forteller at han ser på ansiktene 
hvordan folk har det og at han lytter or-
dentlig når noe forteller ham noe. 

− Det er viktig å bry seg om hverandre 
og lære hverandre å kjenne, sier han. 

Et eksempel var en gang han så en full 
mann ligge på fortauet sent en vinterkveld. 
Han kontaktet først politiet som kom til 
stedet. Sammen med en forbipasserende 
som også viste medmenneskelighet, valg-
te han å kjøre mannen hjem litt utenfor 
byen. 

− Da jeg flyttet hit, merket jeg raskt at 
det er mange i området som bryr seg om 
hverandre på en positiv måte, at folk sam-
arbeider med hverandre. Det er nok en vik-
tig grunn til at jeg har trivdes så godt her, 
sier møbeltapetsereren som fra nyttår av er 
å finne på Lilleborg Torg på Sagene. 

Morten Fagerli har møtt mange kunder med et sterkt forhold til møblene sine. 

Fra nyttår flytter møbeltapetsereren fra John Colletts plass til Sagene.

Fagerli synes det er ekstra morsomt å restaurere et  møbel som er helt ødelagt.
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Berg Lions Club  
Mottar bøker og LP’er i Godals vei 12, 

Tåsen, Mandager kl. 18:00-19:30 – eller 
vi henter for salg på vårt årlige 

BOKMARKED 
Ring 988 31 809 eller 988 32 061 

for nærmere avtale 
 

BLI MEDLEM 
Klubbens viktigste aktivitet er det årlige 

Bokmarkedet på Vestre Aker Skole i 
november. Det jobbes det for hele året. 
Vi henter bøker, sorterer og planlegger 
for salg av bøker. Vil du vite mer om 

klubben og hva vi gjør? 
http://www.lions.no/oslo-berg 

Kontakt: 
Frode Rise    Egil Råstad    Henning 

Stene 
930 83 685    476 59 876      922 57 900 
 

DAMPLASS FRISØR

ANKER-NILSSENS 
LEGEKONTORDAMPLASS FRISØR

Vestgrensa 4, 0851 Oslo

Telefon: 22 46 65 03

Lars Dehli & co 
Psykologpraksis
Kognitiv og metakognitiv terapi 

for alle psykologiske plager.

Telefon: 22 58 75 80

LA SAMTIDEN OPPLYSE DEG!

GI EN JULE-
GAVE MED 
MENING

Vi har nå økt 
kapasitet og nye 
pasienter ønskes 

velkommen.
Ring oss på 22 46 36 71 
eller kom innom oss i

Vestgrensa 4 ved John Colletts 
plass for timebestilling.
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DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

Åpningstider: man, ons, tors, fre 08 00-18 00. 
Tirs: 10 00-19 00. Lørdag etter avtale. 

VELKOMMEN TIL 
Connie.

QUIZ HVER ONSDAG 
KL 19:00
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ANKER-NILSSENS 
LEGEKONTOR

Tlf. 22 44 83 01
www.legeanker-nilssen.no 

E-post: jan@anker-nilssen.no 

Frognerveien 38
(Blåtrikk 12 til Elisenberg st. fra Majorstuen) 

Privat praksis uten offentlig støtte. 

Kveldsåpent etter avtale. 
Hudlege Tatyana K. Anker-Nilssen

Spesialist i allmennmedisin Jan Anker-Nilssen 

DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

Åpningstider: man, ons, tors, fre 08 00-18 00.
Tirs: 10 00-19 00. Lørdag etter avtale.

VELKOMMEN TIL 
Connie.

Vestgrensa 4, 0851 Oslo

Telefon: 22 46 65 03

Lars Dehli & co 
Psykologpraksis
Kognitiv og metakognitiv terapi 

for alle psykologiske plager.

Kort ventetid. Dag/ettermiddag/kveld. 

Trivelige kontorer i Oslo Sentrum og
på Vinderen. Du behøver ikke henvisning. 

Ikke refusjonsavtale.
Full taushetsplikt og diskresjon.

For mer utfyllende informasjon se: 
www.psykologdehli.no.

Tlf: 98456523, lars@psykologdehli.no

Gamle og nye
pasienter

velkommen.
Kom innom i Vestgrensa 4 

eller ring 22 46 36 71 
for timebestilling

TANNLEGE VATNE MNTF /
TANNLEGE DÆHLI MNTF

Apotek1 Ullevål Stadion
Sognsvn. 77A - 0806 Oslo

Telefon: 22 58 75 80
Man. – fre: 0900 – 1900

Lørdag: 0900 – 1700

apotek1.ullevaalstadion@apotek1.no
www.apotek1.no

I Jutulveien og John Colletts allé kan det bli 
færre parkeringsplasser når sykkelruten gjen-
nom Ullevål Hageby og Nedre Tåsen etableres 
i 2018.

Av Olav Rokseth

Byrute 7 skal binde sammen Forskningsparken,Ullevå l,Voldsløkka 
og Storo mellom Ring 2 og Ring 3. Den vil gå fra Forskningsparken
i Gaustadalléen, via Problemveien til Niels Henrik Abels vei, der
den deler seg i to trasé er frem til Jutulveien.Den ene trasé en følger 
Eventyrveien, mens den andre fortsetter til Jutulveien via John
Colletts allé. Fra Ullevål skal ruta følge ruta Jutulveien og Stavan-
gergata til Bjølsen.

Kommunikasjonsrådgiver Liv Jorun Andenes i Sykkelprosjektet 
opplyser at dette kan innebære at parkeringsplasser forsvinner i
både Jutulveien og John Colletts allé. I Eventyrveien er det trolig
bare snakk om merking av sykkelruten.Byrådet har bestemt at alle 
rutene skal være ferdigstilt innen 2019,og beboerne vil bli informert
gjennom brev i posten når arbeidet på de forskjellige rutene starter.

BARNA VIKTIG
Spesialkonsulent Knut Hammervold i Bydel Nordre Aker forteller at
bydelen lenge har arbeidet for å få blant annet denne sykkelruten
på plass. − Ikke minst vil det være viktig å få redusert biltrafikken
rundt Ullevål skole og andre skoler.Da kan kanskje barna selv sykle
til skolen, og vi kan rekruttere en ny generasjon av syklende bebo-
ere, sier han.

Hvis sykkelrutene i Oslo reduserer biltrafikken ved skolene er mye vunnet. Foto: Olav Rokseth

Sykkelrute kan medføre færre parkeringsplasser
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DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

Åpningstider: man, ons, tors, fre 08 00-18 00.
Tirs: 10 00-19 00. Lørdag etter avtale.

VELKOMMEN TIL 
Connie.

QUIZ HVER ONSDAG 
KL 19:00
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ANKER-NILSSENS 
LEGEKONTOR

Tlf. 22 44 83 01
www.legeanker-nilssen.no 

E-post: jan@anker-nilssen.no 

Frognerveien 38
(Blåtrikk 12 til Elisenberg st. fra Majorstuen) 

Privat praksis uten offentlig støtte. 

Kveldsåpent etter avtale. 
Hudlege Tatyana K. Anker-Nilssen

Spesialist i allmennmedisin Jan Anker-Nilssen 

DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

Åpningstider: man, ons, tors, fre 08 00-18 00.
Tirs: 10 00-19 00. Lørdag etter avtale.

VELKOMMEN TIL 
Connie.

Vestgrensa 4, 0851 Oslo

Telefon: 22 46 65 03

Lars Dehli & co 
Psykologpraksis
Kognitiv og metakognitiv terapi 

for alle psykologiske plager.

Kort ventetid. Dag/ettermiddag/kveld. 

Trivelige kontorer i Oslo Sentrum og
på Vinderen. Du behøver ikke henvisning. 

Ikke refusjonsavtale.
Full taushetsplikt og diskresjon.

For mer utfyllende informasjon se: 
www.psykologdehli.no.

Tlf: 98456523, lars@psykologdehli.no

Gamle og nye
pasienter

velkommen.
Kom innom i Vestgrensa 4 

eller ring 22 46 36 71 
for timebestilling

TANNLEGE VATNE MNTF /
TANNLEGE DÆHLI MNTF

Apotek1 Ullevål Stadion
Sognsvn. 77A - 0806 Oslo

Telefon: 22 58 75 80
Man. – fre: 0900 – 1900

Lørdag: 0900 – 1800

apotek1.ullevaalstadion@apotek1.no 
www.apotek1.no

I Jutulveien og John Colletts allé kan det bli 
færre parkeringsplasser når sykkelruten gjen-
nom Ullevål Hageby og Nedre Tåsen etableres 
i 2018.

Av Olav Rokseth

Byrute 7 skal binde sammen Forskningsparken,Ullevå l,Voldsløkka 
og Storo mellom Ring 2 og Ring 3. Den vil gå fra Forskningsparken
i Gaustadalléen, via Problemveien til Niels Henrik Abels vei, der
den deler seg i to trasé er frem til Jutulveien.Den ene trasé en følger 
Eventyrveien, mens den andre fortsetter til Jutulveien via John
Colletts allé. Fra Ullevål skal ruta følge ruta Jutulveien og Stavan-
gergata til Bjølsen.

Kommunikasjonsrådgiver Liv Jorun Andenes i Sykkelprosjektet 
opplyser at dette kan innebære at parkeringsplasser forsvinner i
både Jutulveien og John Colletts allé. I Eventyrveien er det trolig
bare snakk om merking av sykkelruten.Byrådet har bestemt at alle 
rutene skal være ferdigstilt innen 2019,og beboerne vil bli informert
gjennom brev i posten når arbeidet på de forskjellige rutene starter.

BARNA VIKTIG
Spesialkonsulent Knut Hammervold i Bydel Nordre Aker forteller at
bydelen lenge har arbeidet for å få blant annet denne sykkelruten
på plass. − Ikke minst vil det være viktig å få redusert biltrafikken
rundt Ullevål skole og andre skoler.Da kan kanskje barna selv sykle
til skolen, og vi kan rekruttere en ny generasjon av syklende bebo-
ere, sier han.

Hvis sykkelrutene i Oslo reduserer biltrafikken ved skolene er mye vunnet. Foto: Olav Rokseth

Sykkelrute kan medføre færre parkeringsplasser

26  | | NR. 4 | DESEMBER 2016 DESEMBER 2016 | NR. 4 |  |  27

STØTTEANNONSE 
FRA BLINDERN VEL

Aktuelle saker Blindern Vel jobber med nå:

• Beboerparkering
• Studentboliger i Trimveien og Blindernveien
• Adkomst til Arvid Storsveens plass
• Gang og sykkelbro over Ring 3

• Trafikksituasjonen i Blindernveien
• Livsvitenskapsprosjektet i Gaustadbekkdalen
• Og ikke minst, Kulturhus og torg/møteplass 

på John Colletts plass

God Jul og et Godt Nytt År
til alle vellets medlemmer 

www.blindernvel.no

Blindern Vel står for utlevering av Hagebybladet på Blindern

-o0o-

Advokat Alf Marcus Wiegaard 

ønsker eksisterende og nye klienter velkommen. 

Allsidig juridisk rådgivning innen privatrett, med særlig vekt på 
 
- arverett / testamenter 
- familierett / skilsmisse / samlivsbrudd 
- ektepakter / samboeravtaler 
- fast eiendom / sameier 
- arbeidsrett 
- eiendomsmegling 
 
Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende samtale, eller kom innom mitt
kontor på Damplassen. 
 
Tlf.: 97 47 47 47 
 

E-post: wiegaard@wiegaard.no
 

Internett: www.wiegaard.no 
 

Post- og besøksadresse: Damplassen 21, 0852 Oslo 
 
 

Okologisk &  Etisk &  Baerekraftig &  FairTrade

MOTE & UTSTYR

Bentsebrugata 31c (rett over Bjølsen skole)  •  englebarn@englebarn.no

Klær, sko og utstyr til prematur, baby, barn og dame

l

Åpningstider: man-fre: 10-17 og lørdager 10-15
Utvidede åpningstider før jul fra 11/12: 

man-fre: 10-18, lørdager 10-16 og søndager 14-18

GOD
JUL

ULLEVÅL RENS 
VASK OG 

SKREDDERSERVICE
SKOMAKER 

+ NØKLEFILING

ukedager 09-19 /lørdager 09 -17

tlf: 41 48 66 05
Sognsveien 77 -0855 Oslo

Damplassen 23
tlf 22 69 44 96

Vi selgerVi selgerVi selger
gavekort til jul gavekort til jul gavekort til jul 

VELKOMMENVELKOMMENVELKOMMEN
innom for en hyggelig innom for en hyggelig innom for en hyggelig 

handel  ellerhandel  ellerhandel  eller
behandlingbehandlingbehandlingbehandlingbehandlingbehandling HØNSETREND

Det er i det hele tatt mange gode argumenter for å hive seg på denne 
grønne,urbane trenden,og det er altså overhodet ikke en forutsetning
at man har sitt eget småbruk på landet eller en veldig stor hage. Lise 
er nemlig langt i fra alene om å ha høner i byen.

Hun sier at hun også har hørt om flere i hagebyen som drømmer
om høns i hagen,men at hun ikke vet om noen andre som har gått til
det skritt å skaffe seg det. – Trolig er man redd for at det blir for tid-
krevende og at det ikke er forenelig med hytte ved sjøen eller på fjellet.

Til det kan hun si at hønene helt fint kan passe seg selv i opptil to 
uker, i alle fall om man kan få en nabo til å se til dem et par ganger
mens man er borte.

Selv har hun i alle fall ingen planer om å stenge hønsegården med
det første, til det gir nok de hvite klukkende dverghønene for mye
glede i hagen hennes.

PELSKRE
Japanske dvergsilkehøner stammer fra Øst-Asia,men kom til Europa
for ca 200 år siden. I Holland ble de omtalt som bastarde krysninger
av kaniner og høner.

Rasens særpreg er den staselige silkeaktige befjæringen som nær-
mest kan minne mer om pels enn fjær.Grunnet deres størrelse krever
de ikke så stor plass. De veier ca 500 gram. Silkehønene er dessuten
hardføre,rolige og tillitsfulle.Sammen med deres fascinerende vakre
utseende gjør dette dem til en attraktiv rase.

Tips
Hvis du vurderer å skaffe deg høner i hagen finner du mange gode
tips i boken Hønsehold i Hagen av Steen Larsen. Se også linken
http://forum.hagegal.no/viewtopic.php?f=29&t=48736 

HER ER ER NOEN TIPS.
• Planlegg godt hva du trenger for å ta vel imot hønene: hus,

rugekasse,vagle,for- og vanndispensere,utegård med sandbad
og tette beholdere til fôrsekkene

• Hold deg i første omgang til kun én rase.
• Vær nøye med renhold – hønsebæsj lukter!
• Vent med å slippe hønene ut før nabolaget har våknet til liv.
• Hvis du i tillegg skaffer deg en hane så bør huset med fordel

lydisoleres og blendes.
• Sørg for at hønene er trygt innhegnet slik at de ikke stikker av

til naboen. Før å holde uvedkomne gjester som rotter og mus
unna,bør man være påpasselig med å ikke ha mat tilgjengelig
i luftegården og å gjerde inn hønsegården med netting.

Fjærdrakten til japanske dvergsilkehøner kan minne om pels.
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Privat praksis uten offentlig støtte. 

Kveldsåpent etter avtale. 
Hudlege Tatyana K. Anker-Nilssen

Spesialist i allmennmedisin Jan Anker-Nilssen 

DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

Åpningstider: man, ons, tors, fre 08 00-18 00.
Tirs: 10 00-19 00. Lørdag etter avtale.

VELKOMMEN TIL 
Connie.

Vestgrensa 4, 0851 Oslo

Telefon: 22 46 65 03

Lars Dehli & co 
Psykologpraksis
Kognitiv og metakognitiv terapi 

for alle psykologiske plager.

Kort ventetid. Dag/ettermiddag/kveld. 

Trivelige kontorer i Oslo Sentrum og
på Vinderen. Du behøver ikke henvisning. 

Ikke refusjonsavtale.
Full taushetsplikt og diskresjon.

For mer utfyllende informasjon se: 
www.psykologdehli.no.

Tlf: 98456523, lars@psykologdehli.no

Gamle og nye 
pasienter 

velkommen.
Kom innom i Vestgrensa 4 

eller ring 22 46 36 71 
for timebestilling

TANNLEGE VATNE MNTF / 
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Apotek1 Ullevål Stadion
Sognsvn. 77A - 0806 Oslo

Telefon: 22 58 75 80
Man. – fre: 0900 – 1900

Lørdag: 0900 – 1700

apotek1.ullevaalstadion@apotek1.no
www.apotek1.no

I Jutulveien og John Colletts allé kan det bli 
færre parkeringsplasser når sykkelruten gjen-
nom Ullevål Hageby og Nedre Tåsen etableres 
i 2018.

Av Olav Rokseth

Byrute 7 skal binde sammen Forskningsparken,Ullevå l,Voldsløkka 
og Storo mellom Ring 2 og Ring 3. Den vil gå fra Forskningsparken
i Gaustadalléen, via Problemveien til Niels Henrik Abels vei, der
den deler seg i to trasé er frem til Jutulveien.Den ene trasé en følger 
Eventyrveien, mens den andre fortsetter til Jutulveien via John
Colletts allé. Fra Ullevål skal ruta følge ruta Jutulveien og Stavan-
gergata til Bjølsen.

Kommunikasjonsrådgiver Liv Jorun Andenes i Sykkelprosjektet 
opplyser at dette kan innebære at parkeringsplasser forsvinner i
både Jutulveien og John Colletts allé. I Eventyrveien er det trolig
bare snakk om merking av sykkelruten.Byrådet har bestemt at alle 
rutene skal være ferdigstilt innen 2019,og beboerne vil bli informert
gjennom brev i posten når arbeidet på de forskjellige rutene starter.

BARNA VIKTIG
Spesialkonsulent Knut Hammervold i Bydel Nordre Aker forteller at
bydelen lenge har arbeidet for å få blant annet denne sykkelruten
på plass. − Ikke minst vil det være viktig å få redusert biltrafikken
rundt Ullevål skole og andre skoler.Da kan kanskje barna selv sykle
til skolen, og vi kan rekruttere en ny generasjon av syklende bebo-
ere, sier han.

Hvis sykkelrutene i Oslo reduserer biltrafikken ved skolene er mye vunnet. Foto: Olav Rokseth

Sykkelrute kan medføre færre parkeringsplasser

arv, hat og 
olDemors bunaD 

Hagebybeboere har gitt inspirasjon til boken Den jævla arven
som Olav Brekke Mathisen kom med i høst. 

Tekst og foto: Olav Rokseth

Brekke fi kk inspirasjon til boken i arve-
oppgjøret etter sin grandonkel Arthur.  

− Jeg så hvordan arv fi kk folk til å en-
dre seg. Meg selv inkludert. Plutselig sto 
familiemedlemmer og skrek til hverandre, 
forteller han.

Brekke har brukt halvannet år på 
boka, og noen av intervjuene i boken er 
gjort på Damplassen. En gul lapp på tav-
la i krysset Eventyrveien/Sognsveien om 
at dødsbo ønskes kjøpt, endte faktisk opp 
som et eget kapittel i boken. 

I sin søken etter de psykologiske me-
kanismene som driver arvekonfl ikter 
har Brekke møtt noen av Norges bitreste 
mennesker. I den første boka om norske 
arvekonfl ikter får du blant annet høre om 
vestkantjenta Christine som byttet navn fra 
Tybring-Gjedde til Tybring-Torsk, hvorfor 
telemarksbunader setter fyr på arvekran-
gler, hvilke politiske preferanser som går 
igjen hos dem som reagerer sterkest i arve-
konfl ikter, og hvordan rederdatter Amelia 
Riis holdt ut mer enn 30 år i retten.

LAPSKAUS AV FØLELSER  Brekke be-
skriver arveoppgjør som en lapskaus av 

følelser, og han påpeker at det ofte ikke 
er gitt hva som er rett og galt. − For ek-
sempel kan det være det en blindgate å 
fokusere på lik fordeling, for likhet og 
rettferdighet er ikke det samme. Og om 
noen føler at noe er blodig urettferdig, så 
har de sikkert en grunn til det. Spørsmå-
let er hvordan du skal reagere. Hva er det 
verdt å gå i krigen for? Hva er prisen for 
å gå i konfl ikt med familien? Mitt råd er 
å ta et glass rødvin, bli en slags treenighet 
av Jonas Gahr Støre, en random Cali-
fornia-Jesus og den hellenistiske fi losofen 
Zenon, stoikernes opphav. Så kan vi ta en 
prat…

Et annet råd han har er åpenhet ved 
arveoppgjør − I tidligere tider betydde 
utenforskap gjerne en tidlig død, og evo-
lusjonspsykologien forteller at dette sitter 
fortsatt i oss. Derfor er det så smertefullt 
hvis noen tar avgjørelser på bakrommet, 
selv om intensjonen i utgangspunktet kan 
være god. Det gjør at man kan føle seg 

utenfor, og utenforskap trigge ekstremt 
sterke følelser.

SNIKKSNAKK  Brekke Mathisen har tidli-
gere skrevet boka Den jævla naboen sammen 
med Ronny Berg. Han har en god nese for 
spesielle historier og kuriositeter, og det er 
kanskje derfor han er med i redaksjonen 
til PechaKucha Oslo. PechaKucha, som 
egentlig betyr “snikksnakk” på japansk, er 
et patentert foredragssystem. Hver enkelt 
aktør, enten man er etablert formgiver, aka-
demiker eller student, får noen få minutter 
til å vise hva man er god for før neste taler 
står for tur. 

Den tidligere medarbeideren i VG og 
Dagens Næringsliv, sier at det ikke er uten-
kelig at han kommer med fl ere ”Den jævla 
…” bøker. Kanskje svigermødre og sjefer 
blir de neste som får sitt pass påskrevet. 

–Men selv er jeg altså meget fornøyd, 
både med svigermor og egen familie. Få 
med det!  

Olav Brekke Mathisen bor i Tyrihansveien. Her er han i stuen med en 3D-printet kopi av 
sitt eget hode.

Den jævla arven (Kagge) er ute nå.
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Berg Lions Club  
Mottar bøker og LP’er i Godals vei 12, 

Tåsen, Mandager kl. 18:00-19:30 – eller 
vi henter for salg på vårt årlige 

BOKMARKED 
Ring 988 31 809 eller 988 32 061 

for nærmere avtale 
 

BLI MEDLEM 
Klubbens viktigste aktivitet er det årlige 

Bokmarkedet på Vestre Aker Skole i 
november. Det jobbes det for hele året. 
Vi henter bøker, sorterer og planlegger 
for salg av bøker. Vil du vite mer om 

klubben og hva vi gjør? 
http://www.lions.no/oslo-berg 

Kontakt: 
Frode Rise    Egil Råstad    Henning 

Stene 
930 83 685    476 59 876      922 57 900 
 

DAMPLASS FRISØR

ANKER-NILSSENS 
LEGEKONTORDAMPLASS FRISØR

Vestgrensa 4, 0851 Oslo

Telefon: 22 46 65 03

Lars Dehli & co 
Psykologpraksis
Kognitiv og metakognitiv terapi 

for alle psykologiske plager.

Telefon: 22 58 75 80

LA SAMTIDEN OPPLYSE DEG!

GI EN JULE-
GAVE MED 
MENING

Vi har nå økt 
kapasitet og nye 
pasienter ønskes 

velkommen.
Ring oss på 22 46 36 71 
eller kom innom oss i

Vestgrensa 4 ved John Colletts 
plass for timebestilling.
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DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

Åpningstider: man, ons, tors, fre 08 00-18 00. 
Tirs: 10 00-19 00. Lørdag etter avtale. 

VELKOMMEN TIL 
Connie.

QUIZ HVER ONSDAG 
KL 19:00
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ANKER-NILSSENS 
LEGEKONTOR

Tlf. 22 44 83 01
www.legeanker-nilssen.no 

E-post: jan@anker-nilssen.no 

Frognerveien 38
(Blåtrikk 12 til Elisenberg st. fra Majorstuen) 

Privat praksis uten offentlig støtte. 

Kveldsåpent etter avtale. 
Hudlege Tatyana K. Anker-Nilssen

Spesialist i allmennmedisin Jan Anker-Nilssen 

DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

Åpningstider: man, ons, tors, fre 08 00-18 00.
Tirs: 10 00-19 00. Lørdag etter avtale.

VELKOMMEN TIL 
Connie.

Vestgrensa 4, 0851 Oslo

Telefon: 22 46 65 03

Lars Dehli & co 
Psykologpraksis
Kognitiv og metakognitiv terapi 

for alle psykologiske plager.

Kort ventetid. Dag/ettermiddag/kveld. 

Trivelige kontorer i Oslo Sentrum og
på Vinderen. Du behøver ikke henvisning. 

Ikke refusjonsavtale.
Full taushetsplikt og diskresjon.

For mer utfyllende informasjon se: 
www.psykologdehli.no.

Tlf: 98456523, lars@psykologdehli.no

Gamle og nye
pasienter

velkommen.
Kom innom i Vestgrensa 4 

eller ring 22 46 36 71 
for timebestilling

TANNLEGE VATNE MNTF /
TANNLEGE DÆHLI MNTF

Apotek1 Ullevål Stadion
Sognsvn. 77A - 0806 Oslo

Telefon: 22 58 75 80
Man. – fre: 0900 – 1900

Lørdag: 0900 – 1700

apotek1.ullevaalstadion@apotek1.no
www.apotek1.no

I Jutulveien og John Colletts allé kan det bli 
færre parkeringsplasser når sykkelruten gjen-
nom Ullevål Hageby og Nedre Tåsen etableres 
i 2018.

Av Olav Rokseth

Byrute 7 skal binde sammen Forskningsparken,Ullevå l,Voldsløkka 
og Storo mellom Ring 2 og Ring 3. Den vil gå fra Forskningsparken
i Gaustadalléen, via Problemveien til Niels Henrik Abels vei, der
den deler seg i to trasé er frem til Jutulveien.Den ene trasé en følger 
Eventyrveien, mens den andre fortsetter til Jutulveien via John
Colletts allé. Fra Ullevål skal ruta følge ruta Jutulveien og Stavan-
gergata til Bjølsen.

Kommunikasjonsrådgiver Liv Jorun Andenes i Sykkelprosjektet 
opplyser at dette kan innebære at parkeringsplasser forsvinner i
både Jutulveien og John Colletts allé. I Eventyrveien er det trolig
bare snakk om merking av sykkelruten.Byrådet har bestemt at alle 
rutene skal være ferdigstilt innen 2019,og beboerne vil bli informert
gjennom brev i posten når arbeidet på de forskjellige rutene starter.

BARNA VIKTIG
Spesialkonsulent Knut Hammervold i Bydel Nordre Aker forteller at
bydelen lenge har arbeidet for å få blant annet denne sykkelruten
på plass. − Ikke minst vil det være viktig å få redusert biltrafikken
rundt Ullevål skole og andre skoler.Da kan kanskje barna selv sykle
til skolen, og vi kan rekruttere en ny generasjon av syklende bebo-
ere, sier han.

Hvis sykkelrutene i Oslo reduserer biltrafikken ved skolene er mye vunnet. Foto: Olav Rokseth

Sykkelrute kan medføre færre parkeringsplasser
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DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

Åpningstider: man, ons, tors, fre 08 00-18 00.
Tirs: 10 00-19 00. Lørdag etter avtale.

VELKOMMEN TIL 
Connie.

QUIZ HVER ONSDAG 
KL 19:00
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ANKER-NILSSENS 
LEGEKONTOR

Tlf. 22 44 83 01
www.legeanker-nilssen.no 

E-post: jan@anker-nilssen.no 

Frognerveien 38
(Blåtrikk 12 til Elisenberg st. fra Majorstuen) 

Privat praksis uten offentlig støtte. 

Kveldsåpent etter avtale. 
Hudlege Tatyana K. Anker-Nilssen

Spesialist i allmennmedisin Jan Anker-Nilssen 

DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

Åpningstider: man, ons, tors, fre 08 00-18 00.
Tirs: 10 00-19 00. Lørdag etter avtale.

VELKOMMEN TIL 
Connie.

Vestgrensa 4, 0851 Oslo

Telefon: 22 46 65 03

Lars Dehli & co 
Psykologpraksis
Kognitiv og metakognitiv terapi 

for alle psykologiske plager.

Kort ventetid. Dag/ettermiddag/kveld. 

Trivelige kontorer i Oslo Sentrum og
på Vinderen. Du behøver ikke henvisning. 

Ikke refusjonsavtale.
Full taushetsplikt og diskresjon.

For mer utfyllende informasjon se: 
www.psykologdehli.no.

Tlf: 98456523, lars@psykologdehli.no

Gamle og nye
pasienter

velkommen.
Kom innom i Vestgrensa 4 

eller ring 22 46 36 71 
for timebestilling

TANNLEGE VATNE MNTF /
TANNLEGE DÆHLI MNTF

Apotek1 Ullevål Stadion
Sognsvn. 77A - 0806 Oslo

Telefon: 22 58 75 80
Man. – fre: 0900 – 1900

Lørdag: 0900 – 1800

apotek1.ullevaalstadion@apotek1.no 
www.apotek1.no

I Jutulveien og John Colletts allé kan det bli 
færre parkeringsplasser når sykkelruten gjen-
nom Ullevål Hageby og Nedre Tåsen etableres 
i 2018.

Av Olav Rokseth

Byrute 7 skal binde sammen Forskningsparken,Ullevå l,Voldsløkka 
og Storo mellom Ring 2 og Ring 3. Den vil gå fra Forskningsparken
i Gaustadalléen, via Problemveien til Niels Henrik Abels vei, der
den deler seg i to trasé er frem til Jutulveien.Den ene trasé en følger 
Eventyrveien, mens den andre fortsetter til Jutulveien via John
Colletts allé. Fra Ullevål skal ruta følge ruta Jutulveien og Stavan-
gergata til Bjølsen.

Kommunikasjonsrådgiver Liv Jorun Andenes i Sykkelprosjektet 
opplyser at dette kan innebære at parkeringsplasser forsvinner i
både Jutulveien og John Colletts allé. I Eventyrveien er det trolig
bare snakk om merking av sykkelruten.Byrådet har bestemt at alle 
rutene skal være ferdigstilt innen 2019,og beboerne vil bli informert
gjennom brev i posten når arbeidet på de forskjellige rutene starter.

BARNA VIKTIG
Spesialkonsulent Knut Hammervold i Bydel Nordre Aker forteller at
bydelen lenge har arbeidet for å få blant annet denne sykkelruten
på plass. − Ikke minst vil det være viktig å få redusert biltrafikken
rundt Ullevål skole og andre skoler.Da kan kanskje barna selv sykle
til skolen, og vi kan rekruttere en ny generasjon av syklende bebo-
ere, sier han.

Hvis sykkelrutene i Oslo reduserer biltrafikken ved skolene er mye vunnet. Foto: Olav Rokseth

Sykkelrute kan medføre færre parkeringsplasser
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STØTTEANNONSE 
FRA BLINDERN VEL

Aktuelle saker Blindern Vel jobber med nå:

• Beboerparkering
• Studentboliger i Trimveien og Blindernveien
• Adkomst til Arvid Storsveens plass
• Gang og sykkelbro over Ring 3

• Trafikksituasjonen i Blindernveien
• Livsvitenskapsprosjektet i Gaustadbekkdalen
• Og ikke minst, Kulturhus og torg/møteplass 

på John Colletts plass

God Jul og et Godt Nytt År
til alle vellets medlemmer 

www.blindernvel.no

Blindern Vel står for utlevering av Hagebybladet på Blindern

-o0o-

Advokat Alf Marcus Wiegaard 

ønsker eksisterende og nye klienter velkommen. 

Allsidig juridisk rådgivning innen privatrett, med særlig vekt på 
 
- arverett / testamenter 
- familierett / skilsmisse / samlivsbrudd 
- ektepakter / samboeravtaler 
- fast eiendom / sameier 
- arbeidsrett 
- eiendomsmegling 
 
Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende samtale, eller kom innom mitt
kontor på Damplassen. 
 
Tlf.: 97 47 47 47 
 

E-post: wiegaard@wiegaard.no
 

Internett: www.wiegaard.no 
 

Post- og besøksadresse: Damplassen 21, 0852 Oslo 
 
 

Okologisk &  Etisk &  Baerekraftig &  FairTrade

MOTE & UTSTYR

Bentsebrugata 31c (rett over Bjølsen skole)  •  englebarn@englebarn.no

Klær, sko og utstyr til prematur, baby, barn og dame

l

Åpningstider: man-fre: 10-17 og lørdager 10-15
Utvidede åpningstider før jul fra 11/12: 

man-fre: 10-18, lørdager 10-16 og søndager 14-18

GOD
JUL

ULLEVÅL RENS 
VASK OG 

SKREDDERSERVICE
SKOMAKER 

+ NØKLEFILING

ukedager 09-19 /lørdager 09 -17

tlf: 41 48 66 05
Sognsveien 77 -0855 Oslo

Damplassen 23
tlf 22 69 44 96

Vi selgerVi selgerVi selger
gavekort til jul gavekort til jul gavekort til jul 

VELKOMMENVELKOMMENVELKOMMEN
innom for en hyggelig innom for en hyggelig innom for en hyggelig 

handel  ellerhandel  ellerhandel  eller
behandlingbehandlingbehandlingbehandlingbehandlingbehandling HØNSETREND

Det er i det hele tatt mange gode argumenter for å hive seg på denne 
grønne,urbane trenden,og det er altså overhodet ikke en forutsetning
at man har sitt eget småbruk på landet eller en veldig stor hage. Lise 
er nemlig langt i fra alene om å ha høner i byen.

Hun sier at hun også har hørt om flere i hagebyen som drømmer
om høns i hagen,men at hun ikke vet om noen andre som har gått til
det skritt å skaffe seg det. – Trolig er man redd for at det blir for tid-
krevende og at det ikke er forenelig med hytte ved sjøen eller på fjellet.

Til det kan hun si at hønene helt fint kan passe seg selv i opptil to 
uker, i alle fall om man kan få en nabo til å se til dem et par ganger
mens man er borte.

Selv har hun i alle fall ingen planer om å stenge hønsegården med
det første, til det gir nok de hvite klukkende dverghønene for mye
glede i hagen hennes.

PELSKRE
Japanske dvergsilkehøner stammer fra Øst-Asia,men kom til Europa
for ca 200 år siden. I Holland ble de omtalt som bastarde krysninger
av kaniner og høner.

Rasens særpreg er den staselige silkeaktige befjæringen som nær-
mest kan minne mer om pels enn fjær.Grunnet deres størrelse krever
de ikke så stor plass. De veier ca 500 gram. Silkehønene er dessuten
hardføre,rolige og tillitsfulle.Sammen med deres fascinerende vakre
utseende gjør dette dem til en attraktiv rase.

Tips
Hvis du vurderer å skaffe deg høner i hagen finner du mange gode
tips i boken Hønsehold i Hagen av Steen Larsen. Se også linken
http://forum.hagegal.no/viewtopic.php?f=29&t=48736 

HER ER ER NOEN TIPS.
• Planlegg godt hva du trenger for å ta vel imot hønene: hus,

rugekasse,vagle,for- og vanndispensere,utegård med sandbad
og tette beholdere til fôrsekkene

• Hold deg i første omgang til kun én rase.
• Vær nøye med renhold – hønsebæsj lukter!
• Vent med å slippe hønene ut før nabolaget har våknet til liv.
• Hvis du i tillegg skaffer deg en hane så bør huset med fordel

lydisoleres og blendes.
• Sørg for at hønene er trygt innhegnet slik at de ikke stikker av

til naboen. Før å holde uvedkomne gjester som rotter og mus
unna,bør man være påpasselig med å ikke ha mat tilgjengelig
i luftegården og å gjerde inn hønsegården med netting.

Fjærdrakten til japanske dvergsilkehøner kan minne om pels.

30  | | NR. 4 | DESEMBER 2016 DESEMBER 2016 | NR. 4 |  |  31

DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

Åpningstider: man, ons, tors, fre 08 00-18 00.
Tirs: 10 00-19 00. Lørdag etter avtale.

VELKOMMEN TIL 
Connie.

QUIZ HVER ONSDAG 
KL 19:00
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ANKER-NILSSENS 
LEGEKONTOR

Tlf. 22 44 83 01
www.legeanker-nilssen.no 

E-post: jan@anker-nilssen.no 

Frognerveien 38
(Blåtrikk 12 til Elisenberg st. fra Majorstuen) 

Privat praksis uten offentlig støtte. 

Kveldsåpent etter avtale. 
Hudlege Tatyana K. Anker-Nilssen

Spesialist i allmennmedisin Jan Anker-Nilssen 

DAMPLASS FRISØR

Blomdahl. 
Hulltagning/piercing

Damplassen 21 0852 Oslo

Tlf 22602175/ 97671383 

Åpningstider: man, ons, tors, fre 08 00-18 00.
Tirs: 10 00-19 00. Lørdag etter avtale.

VELKOMMEN TIL 
Connie.

Vestgrensa 4, 0851 Oslo

Telefon: 22 46 65 03

Lars Dehli & co 
Psykologpraksis
Kognitiv og metakognitiv terapi 

for alle psykologiske plager.

Kort ventetid. Dag/ettermiddag/kveld. 

Trivelige kontorer i Oslo Sentrum og
på Vinderen. Du behøver ikke henvisning. 

Ikke refusjonsavtale.
Full taushetsplikt og diskresjon.

For mer utfyllende informasjon se: 
www.psykologdehli.no.

Tlf: 98456523, lars@psykologdehli.no

Gamle og nye 
pasienter 

velkommen.
Kom innom i Vestgrensa 4 

eller ring 22 46 36 71 
for timebestilling

TANNLEGE VATNE MNTF / 
TANNLEGE DÆHLI MNTF

Apotek1 Ullevål Stadion
Sognsvn. 77A - 0806 Oslo

Telefon: 22 58 75 80
Man. – fre: 0900 – 1900

Lørdag: 0900 – 1700

apotek1.ullevaalstadion@apotek1.no
www.apotek1.no

I Jutulveien og John Colletts allé kan det bli 
færre parkeringsplasser når sykkelruten gjen-
nom Ullevål Hageby og Nedre Tåsen etableres 
i 2018.

Av Olav Rokseth

Byrute 7 skal binde sammen Forskningsparken,Ullevå l,Voldsløkka 
og Storo mellom Ring 2 og Ring 3. Den vil gå fra Forskningsparken
i Gaustadalléen, via Problemveien til Niels Henrik Abels vei, der
den deler seg i to trasé er frem til Jutulveien.Den ene trasé en følger 
Eventyrveien, mens den andre fortsetter til Jutulveien via John
Colletts allé. Fra Ullevål skal ruta følge ruta Jutulveien og Stavan-
gergata til Bjølsen.

Kommunikasjonsrådgiver Liv Jorun Andenes i Sykkelprosjektet 
opplyser at dette kan innebære at parkeringsplasser forsvinner i
både Jutulveien og John Colletts allé. I Eventyrveien er det trolig
bare snakk om merking av sykkelruten.Byrådet har bestemt at alle 
rutene skal være ferdigstilt innen 2019,og beboerne vil bli informert
gjennom brev i posten når arbeidet på de forskjellige rutene starter.

BARNA VIKTIG
Spesialkonsulent Knut Hammervold i Bydel Nordre Aker forteller at
bydelen lenge har arbeidet for å få blant annet denne sykkelruten
på plass. − Ikke minst vil det være viktig å få redusert biltrafikken
rundt Ullevål skole og andre skoler.Da kan kanskje barna selv sykle
til skolen, og vi kan rekruttere en ny generasjon av syklende bebo-
ere, sier han.

Hvis sykkelrutene i Oslo reduserer biltrafikken ved skolene er mye vunnet. Foto: Olav Rokseth

Sykkelrute kan medføre færre parkeringsplasser

arv, hat og 
olDemors bunaD 

Hagebybeboere har gitt inspirasjon til boken Den jævla arven
som Olav Brekke Mathisen kom med i høst. 

Tekst og foto: Olav Rokseth

Brekke fi kk inspirasjon til boken i arve-
oppgjøret etter sin grandonkel Arthur.  

− Jeg så hvordan arv fi kk folk til å en-
dre seg. Meg selv inkludert. Plutselig sto 
familiemedlemmer og skrek til hverandre, 
forteller han.

Brekke har brukt halvannet år på 
boka, og noen av intervjuene i boken er 
gjort på Damplassen. En gul lapp på tav-
la i krysset Eventyrveien/Sognsveien om 
at dødsbo ønskes kjøpt, endte faktisk opp 
som et eget kapittel i boken. 

I sin søken etter de psykologiske me-
kanismene som driver arvekonfl ikter 
har Brekke møtt noen av Norges bitreste 
mennesker. I den første boka om norske 
arvekonfl ikter får du blant annet høre om 
vestkantjenta Christine som byttet navn fra 
Tybring-Gjedde til Tybring-Torsk, hvorfor 
telemarksbunader setter fyr på arvekran-
gler, hvilke politiske preferanser som går 
igjen hos dem som reagerer sterkest i arve-
konfl ikter, og hvordan rederdatter Amelia 
Riis holdt ut mer enn 30 år i retten.

LAPSKAUS AV FØLELSER  Brekke be-
skriver arveoppgjør som en lapskaus av 

følelser, og han påpeker at det ofte ikke 
er gitt hva som er rett og galt. − For ek-
sempel kan det være det en blindgate å 
fokusere på lik fordeling, for likhet og 
rettferdighet er ikke det samme. Og om 
noen føler at noe er blodig urettferdig, så 
har de sikkert en grunn til det. Spørsmå-
let er hvordan du skal reagere. Hva er det 
verdt å gå i krigen for? Hva er prisen for 
å gå i konfl ikt med familien? Mitt råd er 
å ta et glass rødvin, bli en slags treenighet 
av Jonas Gahr Støre, en random Cali-
fornia-Jesus og den hellenistiske fi losofen 
Zenon, stoikernes opphav. Så kan vi ta en 
prat…

Et annet råd han har er åpenhet ved 
arveoppgjør − I tidligere tider betydde 
utenforskap gjerne en tidlig død, og evo-
lusjonspsykologien forteller at dette sitter 
fortsatt i oss. Derfor er det så smertefullt 
hvis noen tar avgjørelser på bakrommet, 
selv om intensjonen i utgangspunktet kan 
være god. Det gjør at man kan føle seg 

utenfor, og utenforskap trigge ekstremt 
sterke følelser.

SNIKKSNAKK  Brekke Mathisen har tidli-
gere skrevet boka Den jævla naboen sammen 
med Ronny Berg. Han har en god nese for 
spesielle historier og kuriositeter, og det er 
kanskje derfor han er med i redaksjonen 
til PechaKucha Oslo. PechaKucha, som 
egentlig betyr “snikksnakk” på japansk, er 
et patentert foredragssystem. Hver enkelt 
aktør, enten man er etablert formgiver, aka-
demiker eller student, får noen få minutter 
til å vise hva man er god for før neste taler 
står for tur. 

Den tidligere medarbeideren i VG og 
Dagens Næringsliv, sier at det ikke er uten-
kelig at han kommer med fl ere ”Den jævla 
…” bøker. Kanskje svigermødre og sjefer 
blir de neste som får sitt pass påskrevet. 

–Men selv er jeg altså meget fornøyd, 
både med svigermor og egen familie. Få 
med det!  

Olav Brekke Mathisen bor i Tyrihansveien. Her er han i stuen med en 3D-printet kopi av 
sitt eget hode.

Den jævla arven (Kagge) er ute nå.
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God jul
Går du med planer om å bytte bolig?

Nå er tiden for å forberede salg på nyåret.

Vi har lang erfaring med salg av boliger i ditt område.

ANNE HILLESTAD 99618365 /AH@SEM-JOHNSEN.NO   VIKA@SEM-JOHNSEN.NO


