
. . . i 1890 ble en
ny Drammensvei
planlagt fra Belle-
vue-løkken ved
Solli plass over
Gimle-høyden og

ned mot Thorvald Meyers
løkke. To år etter fikk den
navnet Bygdøy allé, var 13
meter bred med smal rideba-
ne på høyre side og rekker av
kastanjetrær langs fortauet.

ligger på Tveita 
og er oppkalt et-
ter romanskikkel-
sen Lavrans Bjørg-
ulfsson fra Sigrid
Undsets romantri-

logi om Kristin Lavransdatter.

31. mars 1985: Os-
lo Nye Teater
kommer nå over
på statsbudsjettet.
– Det er med til-
fredshet at vi kan

oppta Oslo Nye Teater i fami-
lien av institusjonsscener hvor
Staten har et hovedansvar, sa
kulturminister Lars Roar
Langslet i Stortinget. Dermed
slipper man finansrådman-
nens nesten årvisse forslag
om å nedlegge Oslo Nye.
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byentett på
Har du tips om

noe hyggelig, morsomt
eller overraskende

i byen vår?
Ta kontakt med Einar Solvoll, tlf. 22 86 32 24

bysiden@aftenposten.no

Lavrans vei

20 ÅR
SIDEN

DAGENS
GATE

VISSTE
DU AT?

Slik vil vi huske Oslo
Du snakker om gå på-
humør! Mette Giæver er 
blitt 66 år, og gjør akkurat
som hun selv vil.
EINAR SOLVOLL
(tekst og foto)

Sosialøkonomen ble en stolt AFP-pen-
sjonist akkurat da fyrverkerier verden
over varslet et nytt årtusen. Hun takket
for seg som budsjettdame i Oslo kom-
mune, tidligere prosjektsjef i Oslo by-
fornyelse, og bestemte seg for å begyn-
ne å male. Ikke så mye som én tegning
hadde hun laget for ti år siden.

Etter 2000 årsskiftet kom det fart i
sakene. Nå stiller hun ut 50 av sine
beste motiver i selveste Oslo Rådhus.

– Er du ikke redd for å falle ned?
– Nei, sier Mette Giæver og tråkker

seg oppover taksteinene hjemme på
Grünerløkka. Her oppe har hun vært
mange ganger før for å hente inspira-
sjon til sine mange Oslo-motiver, som
hun maler på loftet rett under eller i
atelieret sitt på Mosebekkskolen på En-
sjø.

Hun elsker det nye livet. Per Støen,
samboeren, fant også ut at det var
klokt å sette kroken på døra til yrkes-
livet og i stedet åpne en ny dør foran
seg.

– Vi skjønner ikke at vi hadde tid til å
gå på jobben før, humrer de begge.

Mette Giæver har med seg sin sønn
og niese på utstillingen. Derfor er det
blitt 90 bilder. Prisene hennes ville
sjokkert kunsteliten, om den kom. De
aller fleste selger hun for bare 3000 –
4000 kroner. Det dyreste av for eksem-
pel «Mr. Oslo» (Albert Nordengen) er
priset til 15 000 kroner.

– Jeg maler av livsglede, sier Mette
Giæver, som vi snart får møte igjen her
på Bysiden, der hun fra tid til annen vil
male mennesker og glade Oslo-motiver. 

Tenk hva en dame på 66, som Wen-
che Myhre synger om, kan få utrettet
når hun får det akkurat som hun vil!

RÅDHUSGALLERIET
Oslo Rådhus – Inngang fra Sjøsiden
Utstillingens navn : Oslo i Fokus (90
bilder)
Tidsrom: 2. – 10. april
Åpent: Mandag – fredag kl. 10–18, lør-
dag og søndag kl. 11–16.
Entré: Ingen inngangspenger.
Utstillere: «The family3» – Mette Giæ-
ver, sønnen Annar Aas (38 år), glass-
blåser i Stockholm, og niesen Trine
Giæver (38), maler fra New York (dat-
ter av Mette Giævers bror, Ivar Giæ-
ver, nobelprisvinner i fysikk 1973). 
Nettsteder: www.mettegiaever.com
annar.aas@telia.com
http://homepage.mac.com/tgiaever/
PhotoAlbum1.html

– Gi Arnhild Rogne på Kalbak-
ken et fint krus og en god klem
for hjelp og trøst i en tung tid!
Det sier Margit Øien, nabo til
vår hverdagshelt i dag. – Alt
skjedde på en uke. Først be-
skjed om plutselig innleggelse
og operasjon, deretter langva-
rig rekreasjon. Jeg var nærmest
i sjokktilstand, skriver Margit
Øien. – Min gode venninne og
nabo kom og hjalp meg, ordnet
alt hjemme i åtte uker. Hun er
en virkelig trofast hverdagshelt!

Mette Giæver er ikke særlig skvetten av seg, og klatrer
gjerne fra loftet sitt opp til pipa og takmønet for å få 
bedre utsikt over Grünerløkka og Oslo.

«Mr. Oslo» – Albert Nordengen
i Christian 4.s pontifikalier.

«Tigerstaden?» 
Og tigeren mer levende enn originalen.

«17. mai.» Hvem kjenner seg
ikke igjen?

«Påskefrokost i byen»

«Hausmanns bru» – en tidløs bro.

«Skateren» 
(rett utenfor Rådhus-galleriet).

Etterlyst:
Vinderen-elever
Kan Bysiden hjelpe Vinderen
skole med å komme i kontakt
med gamle elever? Skolen fei-
rer sitt 100 års-jubileum i
2005. Særlig i ukene 19 og 20,
like før 17. mai. Primus motor
Ida Beth Hald samler inn klas-
sebilder fra alle 100 årene, og
har alt fått inn 35 årskull. Send
inn flere til: klassebilde@vin-
derenskole.no På nettstedet:
www.vinderenskole.no, som
skal fortsette også etter jubi-
leumsdagene, kan alle nåvæ-
rende og tidligere Vinderen-
elever følge med på begiven-
hetene fra dag til dag. 


