på Løkka
Torsdag 23. november 2006

MIDT I BYEN

klubben i mitt hjerte

GRÜNERLØKKA
Mette Giæver maler
Løkka-folk hver dag.
Kanskje du får se deg selv
på rådhusveggene til våren?

Paolo
Caroprese (33),
sportslig leder
i IK Akerselva

Akerselva til Kringsjå

JØRGEN SVARSTAD
– Der har vi jo blomstermannen
min, stråler Mette Giæver (68) og
peker på mannen med hanekam.
Vi trasker oppover Grünerløkka,
og pensjonisten har pekt på alt hun
har festet til lerretet: Schous Corner, «Flower power-mannen» i
blomsterbutikken, polet der Anne
jobber, frisøren Vivaldi og klesbutikken Robot. Vi har vært innom
rammeriet Emil Flaten, som har et
Giæver-maleri av eieren i vinduet. I
fontenen på Olaf Ryes plass fikk
hun Ap-politiker Tom Pape til å stå
på en kasse.

Jakt på en kul mage

Mette Giæver tar ikke pensjonisttilværelsen med ro. Flere timer om dagen står hun foran lerretet. Hun har
stilt ut i den danske fristaden Christiania så vel som i rådhuset. Nå maler hun til vårens begivenhet, rådhusutstillingen «Beste Østkant».
– Jeg vil gjerne male en kulemage,
men da må jeg ha en med mage å ta
bilde av, sier hun til den gravide damen bak disken hos «Den Kule Mage». De avtaler å møtes for fotografering.
Det er slik hun går frem: Spør en
person om hun vil bli malt, knipser
et bilde av vedkommende og maler
ut fra fotografiet.
– Jeg vil vise vanlige folk på Grünerløkka. Jeg bor der, og det er en

33

Giæver har malt far og sønn Petter og Martin A. Larsen utenfor skobutikken
Ramona.

Mette Giæver
Pensjonist, men maler på fulltid.
Har blant annet hatt utstillingen
«Oslo i fokus» i Rådhusgalleriet.
Skal ha utstillingen «Beste Østkant»
i mai. Hun maler folk fra indre øst,
primært Grünerløkka. Skal også vise
gamle fotografier, og oppfordrer folk
som sitter med gamle bilder til
å levere dem på biblioteket
på Grünerløkka.

fantastisk bydel. Her stopper folk
på gaten og snakker med hverandre, det gjør de ikke på Frogner og
der omkring.
På veggen i atelieret henger både
malerier av barn på lekeplassen i
Sofienbergparken og tre småslitne
karer på benken ved Schous plass.
Blir bildet solgt, går pengene til gutta på benken. Men maler har ikke
Giæver alltid vært.
– Jeg er lite opptatt av hva jeg gjorde før, men du kan skrive at jeg var

byråkrat. Det er kjedelig å være byråkrat når du kan gjøre dette.
For seks år siden begynte hun på
kunstskole og ble frelst.
Giæver studerer et 70-talls fotografi av Petter A. Larsen og faren
utenfor skobutikken Ramona i
Markveien. Det skal stilles ut til våren, for da skal hun også vise gamle
fotografier. Bak disken står Petters
sønn Martin, og over hodene våre
henger et Giæver-signert bilde. Det
viser nettopp Martin og Petter foran
skobutikken. De har fått låne maleriet frem til utstillingen.

Niks Mix

Giæver knipser noen bilder på Bistro Brocante. Vi slår oss ned ved et
bord.
– Det var bedre her før kioskene
okkuperte hvert eneste hjørne, sier
hun.
– Så du maler ikke kjedekiosker?
– Niks. Det blir niks Mix.
jorgen.svarstad@aftenposten.no

– IK Akerselva ble stiftet 9. mars
1983 som fotballklubb, men i 1990
tok innebandy over. IKA er en gammel Torshov/Sagene-klubb, men
spiller og trener i Kringsjåhallen.
Klubben har fem seniorlag, ett juniorlag på herresiden, samt to seniorlag og ett juniorlag på damesiden. Vi
er ett av Norges mestvinnende lag
på kvinnesiden med fem NM-gull, og
var et av verdens beste lag på midten av 90-tallet
med blant annet to bronsemedaljer i europacupen.
– Hva skjer i klubben fremover?
– Sommertreningen og turneringer er over forlengst og seriespillet er i gang. For å utvikle klubben
videre blir samtlige unge spillere kartlagt og fulgt
opp. Det viktigste for vår klubb er å utvikle spillere til
våre elitelag. Lek og moro prioriteres for de yngre.
En innebandyskole er planlagt i vinterferien.
– Hvem er de aktive i klubben?
– Gutter og jenter fra 16-årsalderen og oppover til
og med old boys (33 år+). Klubben jobber med å få
yngre aldersklasser, slik at vi får en naturlig talentutvikling. Her planlegger vi å samarbeide med flere
skoler rundt om i Tåsen/Korsvoll/Nordberg og Engebråten-området.
– Hvilke utøvere trenger dere flere av?
– Seniorspillere, både herrer og damer, slik at klubben befester sin stilling i eliten (damer), og klatrer
opp til toppen i 1. divisjon eller eliteserien for menn.
Vi håper også å starte yngre gutte- og jentelag. De er
fremtiden. Vi har et godt trenerapparat i klubben og
utdanner flere hver sesong.
– Hvorfor bør andre melde seg inn hos dere?
– Vi er en veldig sosial klubb med gode treningsforhold. Vi har tilgang til innendørshall hele året, selv
i ferier. Vi lærer barn og voksne samspillet mellom individer og at fellesskapet fører til gode resultater.

Gi hudpleie til jul!
Vitusapotek Majorstuen er Norges eneste apotek
med egen hudpleiesalong. Våre to hudpleiere
Anne Cathrine og Rita Helen gir god behandling til
alle hudtyper.
Ansiktsbehandling
Voksing av legger
Farging av vipper

kr 550,kr 190,kr 220,-
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Åpningstider: 8-18 hverdager 9-15 lørdager. Vitusapotek Majorstuen, Kirkevn. 64B (Majorstuhuset), 0364 Oslo Tlf.: 21 54 44 70 • Faks: 21 54 44 71

