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BOLIGBYGGING
ELDRID OFTESTAD
 
Spiraltrappene på Bestum står fort-
satt som et minne om boligbygge-
rens pionértid.

Det var ikke lett å få bygningsmyndighete-
nes godkjennelse av Olav Selvaags karakte-
ristiske spiral- eller vindeltrapp av betong. 
Helserådet i Oslo mente den ikke var sik-
ker nok. 

– Spiraltrappene var den store begivenhe-
ten på den tiden, og jeg tror jeg må ha løpt 
opp og ned i de trappene hundre ganger, 
forteller Ulf Andenæs.

Journalisten i Aftenposten vokste opp på 
Bestum og har skrevet boken Folkets bolig-
bygger. En biografi om Olav Selvaag. Det er i 
år 100 år siden Selvaag ble født. 

Blokkene i Bestumveien 2 på Maritim 
var Selvaags første blokk. I 1953 sto blok-
ken med de 40 leilighetene ferdig.

– Selvaag ville ikke være ved at det var en 
blokk. Han ville bygge småhus og hadde 
ikke sansen for de store boligblokkene på 
Lambertseter. Kommunen presset ham til 
å bygge blokker. I Bestumveien bygget han 
derfor to kjeder med rekkehus som ble satt 
opp på hverandre. Hver leilighet hadde hver 
sin inngang og hver sin farge. Mange ristet 

på hodet av alle fargene og mente at det 
ikke var av den gode smak. Men jeg synes 
det var fascinerende og minnet om Thor-
bjørn Egners verden. Etter hvert endret Sel-
vaag mening om blokker, sier Andenæs.

Teknisk argumentasjon
Selvaag argumenterte teknisk for sin høy-
resvingte trapp. «Skikkelig feste for hele fo-
ten når man går nedover i yttersving, hvor 
trinnene er bredest, mens man i innersving 
knapt får plassert mer enn hælen på trin-
net. Faren for å falle er derfor langt større i 
en venstrevridd trapp enn i en høyrevridd», 
uttalte han i et brev til Teknisk Ukeblad.

Selvaag hadde en agenda med trappen. 
«Det var dette vedtaket som gjorde at jeg, 
på ert og for å ergre myndighetene og for 
å bevare minnet om deres klokskap, valgte 
den høyrevridde vindeltrapp som logo for 
Selvaagbygg,» fortalte han i et intervju i Af-
tenposten i 1999.

Hver sin farge
«Det mest spraglete bygg vi noensinne har 
opplevd,» skrev Ullern Avis da blokken ble 
satt opp.

Etter hvert ble beboerne enige om samme 
farge, i dag er den hvitmalt.

Sølvmedaljevinneren i fekting under OL 
i London, Bartosz Paisecki, bor i blokken 
sammen med familien sin. Han er usikker 
på hva han skal si om den karakteristiske 
trappen.

– Hva skal jeg si om den, annet enn at jeg 
synes den er fin? spør Paisecki.

Han og familien har bodd i Bestum-blok-
ken siden 1993.

Solfrid Ørebech (30) i leiligheten over har 
litt mer å si om trappen.

– Jeg er glad i den. Den gjør hele bygget, 
selv om den er grusom å gå i. Spesielt når 
jeg bærer sønnen min, innrømmer hun.

For to og et halvt år siden flyttet hun inn 

med mann og barn i toppleiligheten på 
enden mot E-18. Og det var utsikten hun 
falt for. 

– Vi i endeleilighetene har et ekstra vindu 
i stuen. Men jeg synes ikke blokken er noe 
spesielt spennende, legger hun til.

Flyttet fra hybel på Kjelsås
Ingeborg Ragnhild Prytz husker godt da 
hun og familien flyttet inn i Bestumveien 
2. Den nitti år gamle enken bor i blokken 
fortsatt.

– Det var onsdag i påsken i 1953, sier hun.
For Prytz, mann og to barn ble det red-

ningen i en tid da det ikke var lett å få seg 
et sted å bo.

– Vi bodde i en hybelleilighet på Kjelsås. 
Via svigerfar fikk vi bolig her. Han hadde 
daglig kontakt med Selvaag gjennom job-
ben, og vi lurte på om han kunne tenke seg 
å spørre Selvaag om en skuff på Maritim. 
Det var håpløst på den tiden. De første som 
fikk kjøpe seg inn i blokken på Bestum, had-
de en eller annen kontakt med Selvaag og 
Ringnes.

– Skuff?
– Det var det vi kalte boligene. 
Vindeltrappen var det mest kontroversi-

elle med bygget, husker Prytz. 
– Den var på forsiden av avisene og fikk 

kritikk for å være helsefarlig fordi den var 
glatt på vinteren. Selvaag svarte med å in-
stallere varmeelementer. De var ikke av rust-
fritt står og måtte etter hvert byttes ut. Jeg 
synes trappen er fin den, for den bryter opp 
fasaden. 

Det var ikke bare trappen som var kon-
troversiell, også takhøyden i leilighetene.

– Han laget lavere tak enn det som var van-
lig, på 2,35 meter, mens det egentlig skulle 
være på 2,50. 

80 barn i blokken
Etter hvert fikk paret Prytz sitt tredje barn, 

og levde idylliske dager på Bestum.
– På 50 og 60-tallet var det mange barn i 

blokken, på det meste tror jeg det var 80. 
Og siden det ikke var barnehage på den ti-
den, lekte ungene med hverandre hele da-
gen. På sommeren gikk vi over den leirete 
Drammensveien og tok fergen til Bygdøy 
sjøbad og om vinteren sto vi på skøyter på 
dammen som Mærrabekken renner ut i. I 
dag er det ikke så mye nabofellesskap, bort-
sett fra dugnad. Men den har jeg fritak for. 

Prytz betalte 5000 kroner i innskudd for 
leiligheten, og i de første årene var husleien 
på 110 kroner. Det meste er som det var for 
59 år siden, bortsett fra ny kjøkkeninnred-
ning, dusj og parkett på stuegulvet. 

Alle leilighetene er fortsatt på 92 kvadrat-
meter og består av gang, kjøkken, bad og et 
soverom i første etasje. I andre er det stue 
og to små soverom.

De tre enkene
I dag er de fleste som bodde her opprin-
nelig, flyttet eller døde. Men det er tre en-
ker igjen, som gjerne tar en kopp kaffe 
sammen.

– Jeg satt og så på noen bilder vindeltrap-
pen her en dag. Jeg var fornøyd med at vi 
fikk egen inngang og trapp utendørs, så vi 
slapp trappevask, minnes Gudrun Sømod.

I likhet med Prytz kjøpte Sømod seg inn 
i en av leilighetene i Selvaag-blokken i 1953 
gjennom bekjente. Det ble også redningen 
for henne og familien.

– Jeg blir rørt når navnet hans nevnes, sier 
Sømod om Olav Selvaag. 

– Vi skulle hatt en som ham i dag, fort-
setter hun.

Venninnen er enig: – Han var rasjonell og 
humanist og viste at det går an å bygge bil-
lig og bra, sier hun.
eldrid.oftestad@aftenposten.no

I begynnelsen ville ikke Olav Selvaag bygge 
blokker. Derfor skjulte han den første med to 
spiraltrapper. De ble en het potet for myndighetene.

Trapp tok  
innersvingen 

Ingeborg Ragnhild Prytz har bodd i Selvaags første blokk siden begynnelsen i 1953.
– Selvaag var minimalist og brukte pengene på lydisolasjon og varme, mens han sparte 
inn på pynt i boligene, sier hun. FOTO: TRYGVE INDRELID
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Åtte episoder. Fire norske forfattere. Fire 
hovedpersoner. Et fiffig opplegg med de-
tektiv-kollektiv i Bjørvika, midt i Oslo, der 
heltene har flytende tilholdssted i husbå-
ten «Christiania»:

Fenger fort
Jo, utgangspunktet for Radioteatrets nye 
kriminalserie er drivende offensivt.

Tidsriktig er serien også, med offentlig 
maktmisbruk, korrupsjon og nådeløs grå-
dighet i næringslivet som ramme. Selve his-
torien fenger fort.

Nærmest dessverre, sånn for spennin-
gens skyld, fortelles mange historier:

De to første episodene avslører en gam-
mel, ildfull mordgåte, som finner sin løs-
ning allerede neste søndag. Deretter duk-
ker nok nye grufullheter opp.

Det er en slags amerikanisert lydutgave 
av filmaction, dette, med lyn-hurtige skift, 

ul og plask, skrens og smell. Midt oppe i all 
støyen serverer Martin Horntveth riktig lek-
ker, passe nervepirrende musikk.

Å servere troverdige replikker i et så in-
tenst tempo, er ingen enkel oppgave. Skue-
spillerne Laila Goody, Espen Reboli Bjerke, 
Polly Lahr og Jan Martin Olsen har drevent 
grep om rollene som privat-etterforskere.
Litt for ofte serverer de likevel rene klisjéer. 

Tegne!lm?
Kan målet til instruktør Else Barratt-Due 
rett og slett ha vært å skape følelsen av ac-
tion-tegnefilm - i NRKs teknisk så praktfulle 
hørespill-studio?

Neppe. Ambisjonene virker for høye til 
dét.

Høyt er også volumet på de fleste lydef-
fektene, hvilket gjør at ord og hele replik-
ker tidvis drukner. Også inne i husbåten.

Unødvendig og irriterende? Ja.
Kjedelig? Absolutt ikke!
Anmeldelsen er basert på de to første epi-

sodene.
Sturle Scholz Nærø

Radioteater
Krimserien Christiania (1:8)
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Première i morgen kl. 14.03. Reprise kl. 23.03.

Støyende spenning på radio

Hektisk, helnorsk action, med vel mye 
driv. å3


