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Et morderen fra Grunerløkken
•Ti

arrestert?
Politiet har i formiddag fått fatt på en mistenkt
person.

Tra gardsplassen i Steenstrups gate 15.

Djiren "til venstre for porten (pa billedet) fjJror til trappe

opgangen til leiUghetene og til kjellernedgangen.
Steenstrupsgaten, hvor det red- jakt efter alle personer, som kan den. forrige oprdrende fdrbrydelso
eiäfiille barnemord fant stod igår tchkes å ba batt forbindelse med mot en småpike. ' Det var en liten
iftermiddag, ser i formiddag nre- en udåd som gårsdagens. Detekv 3iårs pilte, Marion, som blev fele
nen ut som om et ddgn bar været tiver opsdkte inatt alle herberger kot ned . i kjellcrcn i Mandallsiok til å slette ut minnet om gårslagens begivenhet. Ingen diskaerende flekker, intet politi. Men
ippc i ur. lo forstår en nok allikoel, at det er mordet på lille Gun,-or, som opfar alle sammen. Folk
;tanser op utenfor og kikker inn i
>orten,
opdagelsesbetjenter
og
evinnelig sedeligbetspolit j farter
it og inn, og i trappene står kolene og snakker om udåden.
Naturligvis går ryktene livlig
leroppe, rnen det merkelige er, at
kke en av gårdens mange bejoerc låter til äba festet sig ved
logen uvedkommende person, som
mf været og lusket i gården. I'
let dårlige vær igår bar de fleste
.-æret lite, utenfor ddren. Forså-

og andre steder, hvor lyssky personer vanker, og har, efter livad
det forlyder, foretatt endelanholdeiser, slik som alltid skjer, når
denslags ugjerninger er fpregått.
Mistankens krittstrek kan jo som
regel trckkes omkring et forholdsvis begrensct antall suspekte individer son», tidligerc. or ovcrfrirt
unormale tilbp-ieliglieter.
, .
Opdagclsoschef Svécn ineddeler i middags, at det intet nytt
foreligger i saken; Rettsmedisinsk
likåpninger foretatt i'formiddag
ved 12-tideii på Rikshospitalet uiir
der ledelse av domnier By e,,og
med' Sakkyndig assistanse av professor HarbiU.og dr. .Guldberg. .Resultatet av denne vil

gaton 6-Bav en defekt og for
drukken person i 40-årene, Thorvald Waldemar Madsen,
mishandlet Hutl kom sig heldig
vis efter åha svevet, mellom liv og
død. rjet gikk co. eii uke før
udyret, blev- funnet, FftCrforsk
ningcu .vartemmcli". vanskeli", til
tross ' for at man hadde, et. for-,
holdsviä godt .signalement a holde
s
til En iui>» frue som bodde
i garden hådde lagt merke til
Jiacjsen da haiv stod i trappeop
i, an „en- 0 „ lurte oe en liten pike
aÄr var tjdligerc på dagen
. bmt tllfcctif" av ham Det va/på
aVgjp- rende vidneutsagn for^
hrydor(in . blcy ddmt, og f drst. efter
(lommcn „;kk han'. til tilståelse.

,idt ser det ut-1,1 å bli vanskel,- föreligga, sencre.
llan Wev (i)jmt . til. 15 års •fengsel,
;ere åfå fatt i misdederen ciin i. . .
por c(. år sjden.
,mn ,, lvsoner pA AUera,n,s. :
Mandallsgateforbryderen. Riktign^mheT if j or _ skjedde
- '" : ?.'
lok snakkes det om både den ene

)g den annen mistenkelige porson,
3g signalement er jo også sendt ut -.-. • - : TkJt '" :Ji'jt "
X
4-O
iv opdagelscspollliet.. Folk i går-,.
. iYLOfCrøirGll
f\TTGS\GT\ i
len mener inandag å".ha. sett' en
... . „;
aann méd gråaktig frakk og hatt,
' liitct I,Tad det Urlyder luir: mistenkt for ugjeruingen i Stcen
aaedrpdt här og v rfldimissct, glatt- politiet i förmiddag 'arrestert den strups gate 15. : Nærøcrc oplys
barbcrt ansikt gå pg luske om- ,nann som'det har eftersökt, som ninger snviics for oioblikkél..
kring gården pg se pa barna lote '
m^^^^^n
pä fortauet. De snakker .ora en
-'^kt;
fyr., som of te liar gjort sig, hemer- Siste, telegram,
.. fikk mcddclelsc. lierom, sendte
ket borte'i Mårkveien ved' å snak- _- . ,
, .
£•
kéHilsmapiker'.. lian £ar, med Uétlientel påtar Sig' 3
torkjrerlighet koldt sig-på Olav
:,-y .".'
. ,-.,
.•'.'.. '.
Ryes plass :på de. tider, barna .'
(tønne ieg)etllig.
pleidc å Icke. - Bet siiakkes også
Paris, 30. oktober/
om-en fyr,.som bär holdt aig på . ' '.'
:'--.,'.;..'- -. ; .v;..- '- . .
- :.,-. -'
. 'Olcmontoi har pillatt sig a
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Agefiee Havas en rertegjø
rolsc''!'™ ri det. hot. At han fort
satte samarbeidet med Daladior
forsjå dai.net en regjering med
tilslutning liv del. demokrntisk
republikanske , forblind.,Daladier
undcrrettet president Douuiérgue.
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Det grufulle mordet på den seks år gamle
piken, Gunvor Syversen, i 1929 skapte sorg
over hele Grunerløkka og gjorde folk
rasende. Hvem var gjerningsmannen, bodde
han i gården? Politiet satte inn alle ressurser
for å gripe morderen. Det ble utlovet en
belønning på 1000 kroner til den eller de
som kunne lede til pågripelse. Alle på løkka
begynte å leke detektiv. Morderen ble grepet,
men så begynte merkelige saker å skje i kjel
leren der jenta ble myrdet ...
Sherlock Holmes' skaper, Sir Arthur
Conan Doyle, som var i Oslo nettopp da,
viste stor interesse for saken og kom til
Steenstrups gate 15. Ingen kunne forklare
det som hendte i kjelleren. Hva skulle man
tro? Fra den gangen i 1929 har denne del av
kjelleren i Steenstrups gate 15 alltid stått
tom.
Det var 30. oktober 1929. Jeg var åtte år den
gangen og hadde nettopp vært og lekt med
min jødiske kamerat, Jack Dabrosin som
bodde i Markveien 38, og andre gutter på
Kuba. Mor kom for å hente meg. Vi gikk
oppover Markveien, skrådde over Olav Ryes
plass og videre oppover Thorvald Meyers
gate for siden å gå skrått over Birkelunden.
Da vi kom til Seilduksgaten, så vi at det sto
tjukt av folk borte ved Seilduksfabrikken.
Mor sa at vi fikk gå å se hvorfor det var så
mange mennesker der. Da vi kom dit, så vi at
det var samlet enda flere utenfor Steenstrups
gate 15.
«Det må ha hendt noe,» sa mor, «en
ulykke eller noe annet.» Så forsto hun at det
var noe alvorlig, for mange gråt, skrek og
bannet. Det var de som sa: «Sånne skal sky
tes!» En gammel kvinne sa: «Hvem kan det
være? Jeg tror det er noen i gården». Noen
skrek: «Om vi hadde morderen her, skulle vi
slite ham i stykker!» Da mor spurte nær
mere, fikk hun til svar at det var noen som

hadde myrdet en liten pike, hun var blitt
funnet i kjelleren i nr. 15. Så hadde det kom
met løpende en masse mennesker fra
Seilduksfabrikken for å se.
HVEM VAR MORDEREN?
Svartemarja var på plass. En sykebil sto inn
til porten. Så kom to menn bærende på en
båre. På den lå noe som var innpakket i et
gult teppe. De skjøv båren inn i sykebilen.
Bilen banet seg sakte vei gjennom folkemas
sen på vei til Rikshospitalet. Da mor fikk
greie på at det var en liten pike som var myr
det, ble hun fortvilet. Nå ville hun förtest
mulig hjem, bort fra dette stedet, og gråt på
veien. Hun hadde hørt at det på Rodeløkka
fantes en mystisk mann som forsøkte å lure
med seg barn. Kanskje tenkte hun at hennes
eneste barn, gutten som gikk ved siden av
henne, kunne bli morderens neste offer.
Den myrdede piken i Steenstrups gate 15
viste seg å være den seks år gamle Gunvor
Syversen. Familien bodde i første etasje i
leiligheten over kjelleren der hun ble myrdet.
Politiet spurte folk på plassen om de hadde
sett eller hørt noe. Mordet ble oppdaget da
en gutt, Karsten Paulsen, som bodde i
samme går, skulle prøve ut lommelykten han
hadde fått i bursdagspresang. Han gikk ned i
kjelleren, for der var det mørkt. Så rettet han
lysstrålen inn mot et hjørne av kjelleren. Der
lå det en naken jentekropp.
Hodet hennes var rødt av blod som hadde
rent utover jordgulvet. Karsten ble stiv av
skrekk, løp opp fra kjelleren. Da ingen av
hans forelde var hjemme, sprang han over til
nummer 13. Der bodde Karstens kamerat,
Per. Hans far var John Tommelstad, etterfor
sker ved Grunerløkka politistasjon. Kona
Marte og sønnen Per lurte på hva som var
galt fatt med den gråtende gutten. «Det lig
ger ei naken jente i kjeller'n, med blod som
renner fra hodet, det ser ut som a' er dø'»,
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fikk Karsten sagt. Marte forsto at det var noe
alvorlig og trostet ham. Etter en stund sa
hun til guttene: «Løp alt det dere orker bort
til Grunerløkka politistasjon, og du, Karsten,
må fortelle hva du har sett. Jeg skal gå ned i
kjelleren, det er nok bare noen som har
besvimt, så alt ordner seg», sa hun trøstende.
Ond og brå død

Da begge guttene og Tommelstad kom til
bake, lå Marte i senga. «Hvorfor ligger du og
gråter?» spurte John. «Da jeg var i kjelleren
og så piken som var myrda, var jeg nære på å
besvime. Jeg sprang opp alt det jeg orket og
fikk lagt meg på senga.»
Tommelstad bestemte nå at ingen fikk gå
ned i kjelleren. Fra politistasjonen på Gruner
løkka hadde udåden blitt rapportert videre
til Møllergata 19. Tommelstad så at den lille
jenta var blitt brutalt myrdet. Hun lå naken,
ansiktet var mishandlet og dekket av en
skyggelue. Inntil hodet lå en blodig, stor
murstein, som morderen tydeligvis hadde
slått jenta ihjel med.

Faren til den myrdede jentungen var
postbudet Sigurd Syversen. Sigurd og kona
Reidun var på morgenen ute et ærend nede
på Grunerløkka. Lille Gunvor fikk være sam
men med de andre barna i kvartalet for å
leke. Ved 10-tiden var de tilbake. Gunvor var
ikke å se blant de andre barna. Ingen visste
hvor hun var blitt av. Foreldrene gikk nå fra
gård til gård i hele nabolaget og lette. Spurte
om noen hadde sett jenta, men ingen visste
noe. De gikk til Grunerløkka politistasjon og
videre til Legevakta. Heller ikke der hadde
noen fått melding om en jentunge. Trøtte
kom de tilbake til Steensgtrups gate og møtte
en stor samling mennesker utenfor nummer
15. Så fikk de høre om den lille jenta som var
blitt myrdet. De trengte seg gjennom folke
ansamlingen og inn i oppgangen. Da de fikk
høre at den døde var deres lille Gunvor,
besvimte Reidun som deretter ble båret inn
til en nabo. Også Gunvors far, Sigurd, falt i
gråt. Naboer forsøkte å trøste, men til ingen
hjelp. En familietragedie var et faktum, noe
übeskrivelig.
Skrek for sitt liv

Mordsaken fremdéleé
uopklart
Den rettskjemiske undersøkelse
ay den fengsl edes kl ær gav
negativt resultat.
1000 kroner tor pa^ri pelse av udyret
fra Steenstrupsgate.
Opdagclsespolitiet meddeler:

opklaring.

Efterforskningen i saken angAEfter livad vi. har grunn til'.&.
ende drapet, av den lille Gunvor tro, har rettskjémiker B"ru f i &
Syversen pågAr fremdelcs,-uton at igär avslfiitede prøver.igitt uoga
man-for'' tiajrv ærende kan ginö-.tivt resultat. Der er; p& den an
geä hærmere meddelelse om resul- holdte Malvin Jansens-klrar funnet
tåtene.
En hervrerende avis har lite som kan brukes som bovismastillet 1000. kronor til
mot den anholdté.
foir politiet under efterforskningen . Forh&bentlig vil den; utlovedé
og dette belöp, 1000 kroner, utlo: belffnning, politiet idag. gir inéa%
ves som bclanning til den'.eller de deleise-om, bidra, til snarlig , på-som-kan gi politiet sAdanne.oplys-' gripelse aV-dén unormale ipcrson.
n inger at do kan lede til sakens somgAr løs blnndt oss.

Rettskjemiker Charles Bruff var den som
undersøkte piken. Han fortalte at dette var
noe av det verste han hadde sett, og at hun
måtte ha skreket alt hun orket for sitt liv.
Skriket fra jenta var det ingen som hadde
hørt. Og foreldrene, som bodde i leiligheten
over kjelleren, hadde ikke vært hjemme. En
gutt i gården, Johnny Andersen, mente han
hadde hørt skrik og larm fra kjelleren mens
han var i kjelleren ved siden av, der han
skulle hente ved. Da han kom til, var det
bare lyden fra vaskekona som hørtes, men
hun hadde ikke oppfattet noe.
I dagene fremover kom det folk for å se
stedet. Det hadde stått om mordet i avisene.
De kom fra hele Oslo. Alle spurte alle.
«Hvem er morderen, er han tatt? Er det noen

i gården?» Beboerne i området begynte å
mistenke hverandre. Ryktene svirret. Én
hadde vært inne i gården for å seige blom
ster. En annen hadde sett en ung mann uten
lue som forsøkte å gjemme seg på loftet.
Enda en hadde gått i gården for å be om
brød. Flere hadde sett en mann på 35-40 år,
middels høy, grovt bygget, mager uten skjegg
og med gråbrun frakk og sort stiv hatt. Han
hadde gått ut og inn i flere garder i Mark
veien og antastet småpiker. Flere mente å ha
sett en med grå frakk og hatt med rødt hår
og rødmusset ansikt gå å luske i gårdene for
å se på småpikene.
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Mannen fra Markveien
i forhørsretten idag.
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I mordaffæren . i Stcenstnips
gatc 15 er det freindcles, den arre
sterte mann fra Jtarkveien som or
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1000 KRONER I BELØNNING
Etterforskningssjef Reidar Sveen på
Møllergata 19 fikk inn mange tips. Men
morderen kunne være hvem som helst. Alt
måtte nå gjøres for at han skulle gripes.
Fra politiet ble det avsatt 1000 kroner i
belønning til den eller de som kunne gi poli
tiet opplysninger som førte til at morderen
ble pågrepet. Det var mye penger. Nå
begynte hele Grunerløkka å leke detektiv. To
kvinner i Markveien hadde sett en mann i
sort hatt. De gikk etter ham. Nede i Storgata
38 gikk han inn i Blå Kors-kafeen, et sted for
husville og omstreifere. Han kom snart ut og
gikk siden inn i en tobakksbutikk og deretter
tilbake til kafeen. Imens ringte en av damene
til politiet. De kom, og mannen ble arrestert.
Nå regnet damene med at dette var morde
ren. Det skulle bli 500 kroner på hver. Etter
på satt de hjemme og gledet seg over pen
gene og funderte på hva de skulle kjøpe.
En familie i Steenstrups gate 13 kjente seg
sikker på at morderen var en klutesamler, fil
lehandler og flaskekjøper. De hadde sett ham
i gården samme dag. For politiet beskrev de
ham som meget mørk og sydlandsk, 40-45
år gammel med stor, sort bart. Han trakk på
en grønnmalt kjerre. Politiet fant flaskesam-
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feen erMkkc identisk med maiinon
fra aioikvejen, som meddelt .^t
flere aviser, ig.ir og idag. .
j•.
Hannen, som iiniildags er Witt
framstillet'., i.. ' l'orho'rsr,ftten for
dominer I! yc, heter Mahin Johan
Jansen og er ,36 nr. Hah '•&?
tapetserer nv fag. Unn har betin?
get dnm, 30. (lager, £r'a: 1927, :s6m
(ipmt
dømt efter straffelovens paragraf
212, og siktes un for lorbrydaisi
mot'
mnt straffelovens'
struffelovens. pnnvgrnf
pnrngrnf .212
'
første og annet
annct.led;
jcyrif.
føret*
lod, .i<"
' 249,>for il ha forsøkt å lokke to siisåpiker med
nier' sig
' lurd Ijiftpr om Rcciter
nller lignenclr.

i
•-

Der blev avsngt

'

rnVgsliilg.i-

kjeniielse over ham

„., Jansen
,
u
Malvin
i~torhorsretten.

En gave til Sofie Reimers.
™*
Sofie Reimers bnr 'idag mottatt

en dunputnstol fra K.itioimltlioatro.ts
,rti- tvilsomt, om delte lar sig arranpersonale oe funkéjpntorori
hr. gero.

Irer-

Det forlyder no, at der or
chancer for den nyutnevnte kom-

Stor brann i Ullensaker.

•an- nmnalc
rognskapsdirektpr
hr.
Yormsund, 31. oktober
nok Sivertsen til å bli generaldirektør,
!pbl- enda hau,
ikke
han, savidt vi vet, ikke
Hos gårdbrukcr Oskar Rotue
den e r Mandt anspkerne
boe i Ullensaker nedbrente iflag
Imen
Det er under enhver orasten- morges lävebygningen med fjøs og
Det lyktes å. reclde bésetninisti-1 dighct, kun politiske partifeller stall
av og pnrlict man hnr i tankcnc gen undfagen trékalvör, 'Avling
og
redskaper
brente op. Mad
ifer, Den saklig mest kompetente anHr. sjikor til gcncraldireklj(r-Rtillin- badde for tiden trcskemaskin pA.
gard on, og det tales om, at bran*
igc gen vil der ikke bli spkt eftcr pi\
nen er opstatt ved-gnister fra lo
iget|ans)(kerlisten.
komobilen,

leren, som ble anholdt, men senere sluppet
fri. Der forsvant de tusen kronene.
Det heteste tipset var fremdeles det fra
damene i Markveien. Han fra Blå Kors
kafeen ble forhørt og siktet. Den mistenkte
var Malvin Johan Jansen, 36 år. Det kom
fram at flere hadde sett ham på Grunerløkka,
der han antastet småpiker. Han ble fengslet
etter straffelovens paragraf 212, for å forsøke
å lokke med seg småpiker med løfte om
goder. Malvin sto uten alibi for morddagen.
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BEGRAVELSEN
6. november ble den myrdede Gunvor
Syversen begravet på Nordre Gravlund. Det
kunne virke som om hele Grunerløkka var
samlet. Unge, barn og gamle kom med
blomster. Alle bar stor sorg og samtidig stort
hat til morderen. Gunvor Syversens korte liv
hadde sluttet så brutalt. Kapellan Ivar
Holsvik fra Paulus menighet forrettet begra
velsen. Det var flere taler, og mange felte
bitre tårer. Minnestunden ble avsluttet med
sangen «Stille, stille, se hvor sødt».
Hatet mot morderen lå som en tung
skygge over hele Grunerløkka. Fremdeles var
morderen fri. Hvem var han? Hadde han
kanskje vært med på begravelsen? Politiet
fortsatte å undersøke alle tips som var kommet inn. Mange siktet seg fortsatt inn mot
de tusen kronene.
Etter mordet den 30. oktober var det
ingen som
våget
Torsdag morgen Æflénpofun 31
& seg& ned
,,
I
ikielleren.
Barnemordet
_'
r
i SteenstrupsDet var for
gate opklaret?*! uhyggelig.
Den anholdte mann fra JVfarkveien
Bare krUTlien gammel sedelighetsforbryder.

de n.e.1.1.-]..)».:- .

....
nalpolltiet

sendle igAr- nedover Sleeustrups gale.
Man
n-deiistAen- var ifprt brun frakk og surl hatt.
Da do syntes bon sA nogol hu-
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hjørne bak trappa. Der lå det noe. Men det
var bare en halv, gammel og tørr smultring.
Noen som hadde mistet den på vei opp eller
ned av trappa.
Politiet bearbeidet nærmest febrilsk det
materiale de fikk inn, foreløpig uten at det ga
dem noen klar retning på etterforskningen.
Betjent Tommelstad, som bodde i
Steenstrups gate 13, var med på dette arbei
det. Han ville så fort som mulig finne mor
deren. Derfor ofret han hele sin fritid på å
løse mysteriet. Han siktet nøye den minste
opplysning som kom til politiet. En dag
stoppet han plutselig midt i lesningen av en
politirapport da han så ordet «smultringer».
Der sto det om en mann som gikk i gårdene
og solgte nettopp det. Så husket Tommelstad
smultringen de fant i kjellertrappa.

Smultringer
Kunne det være noe? Han gikk samme kveld
over til nr. 15, til Iversens, det myrdede bar
nets foreldre, og spurte om de kunne huske
om noen hadde vært i gården for å seige
smultringen Jo, for lenge siden hadde det
gått en mann rundt i gårdene og solgt «gul
røtter», smultringer som var så gode og som
alle barn likte. Mannen hadde banket på
døra. Fru Iversen kjøpte tre smultringer.
Veslejenta Gunvor sto ved siden av sin mor.
Nå husket fru Iversen at mannen hadde stått
lenge og sett på den søte jentungen. Så hadde
han sagt: «Du som er så snill, skal få en
smultring av meg.» Jenta hadde ledd og tak
ket den snille mannen.
Nå fikk Tommelstad en tråd å gå etter.
Men å finne smultringmannen var ikke lett.
Det ble spurt over alt, men ingen visste noe.
Så fikk politiet høre av en omstreifer at det i
Calmeyers gate lå et lompebakeri som også
lagde smultringen Politiet gikk til lompeba
keriet. Jo, det pleide å komme en mann som
vanket på Grunerløkka og Torshov for å

seige smultringen Han bar alltid på en blå
malt kurv. Politiet voktet stedet. Så kom
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mannen med den blå kurven og ble straks
anholdt.

Den arresterte
sedelighetsforbryterr

Det viste seg at smultringselgeren i 30årsalderen var Axel Norman Kristoffersen,

Et langt synderegister.

tidligere straffet for sedelighetsforbrytelser.
20 år gammel var han blitt ansatt ved Spor
veiene. Kristoffersen bodde på Kampen, men
var ofte på Grunerløkka, der han antastet
barn. Han hadde blitt tatt og sonet 90 dager.
I fengselet hadde han oppført seg merkelig
og ble innlagt på Gaustad sinnssykehus, og
siden på Lier asyl. Herfrå rømte han og for
brøt seg på en åtte år gammel pike. Deretter
ble han sendt til Reitgjerdet asyl for særlig
sinnssyke. Etter syv år fikk han komme ut på
prøve. Overlegen foreslo at Kristoffersen
skulle kastreres, da han led av abnorm sek
sualitet med sadistiske tendenser og alltid
søkte seg til småpiker. Det ble det imidlertid
ikke noe av. Hans intelligens var som et ni år
gammelt barns. Så kom han til Oslo. Her
fant han på å gå i gårdene og seige smultrin
gen Søkte seg til østkanten - Kampen,

Rodeløkka og Grunerløkka.
En dag kom han til Steenstrups gate 15,
der han fikk se den lille jenta som han for
lenge siden hadde gitt en smultring. Jenta
lekte alene i gården da hun fikk øye på man
nen med smultringene, han som hadde vært
så snill. Nå går han bort til jenta og gir
henne enda en smultring. Han sier at om
hun følger med ham ned i kjelleren, skal hun
få sjokolade også, det har han der nede. Den
snille mannen smiler, og hun følger med.
Hva hun fikk der nede, vet vi.
Den snille smultringmannen, Axel

Norman Kristoffersen, født 1900, ble siktet
for mordet, etter flere bevis. De sakkyndige
var politilege Kristensen og dr. Lofthus.
Kristoffersen ble dømt etter straffelovens
§ 39b og 233 for drapet på piken og § 212

Opdagelseschefen uttaler sin beklagelse
over at han blev sloppet ut
av sinnssykeasylét
Foranlediget ved en littalelse heter det bl. a. i dokuiuentene ira
fra Reitgjerdets Asyls direktør i medisinalstyret at inan unektelig
en aftenavis for lørdag meddeler har store betenkeligheter: ved -at
opdagelsesohefen i Oslo at den skrivning seiv piV prøve, idet paperson som nylig blev innsatt i tienten har gjort sig skyldig, i en
varetektsfengsel som mistenkt for av de. forbvydelscv som strengest
drapet i Steenstrups gate 15, er eti mil søkes förhindret -J— sedeligtidligerc straffet sedclighctsfor- hetsattentat mot småpikcr. ~ Det
bryder. Hnn blev förste gang for | fremholdes at han under en rdm
10 år siden idømt betinget dora ning liar gjort et nytt forsøk i
for utuktig handling overfor små- samme retning og at hans tilbøie
piker. Efter denne dom blev han ligheter hører til dem som vanskeanbragt pi landet, men forsft sig ligst lar sig utrydde, likesom det
straks efter på samme måte og freraheves at han ennu ikke er
blev idømt en ny. fengselsstraff, over 30 år. Det nevnes også at ~~
Han blev dereftcr underkastet det i dette tilfelle kunde bli tale» A
psykiatrisk observasjon og blev om frivillig kastrasjon. Fra annet **»
erklært sinnssyk (åndssvak). Ef- hold heter det at han bedes flyttet
ter å ha været anbrngt på for- til Reitgjcrdct eller Kriminalasy
skjelligc asyler var han også en let, hvor han bcilre kan settes i
tid på Reitgjerdet Asyl og kom arbeide under strong disiplin og'
Herefter til Lier Asyl." Herfrå öpsyn. Han passer, ikke på et aL
rørete han sammen med en annen mindelig asyl med den frihet söm
patient og begikk sammen med man der med hødvendighet må gi
denne under rømningen på en paticntene.
Oslo politikammers ..
gård, hvor han träff en 8 års pike, eivile avdeling uttaler i september.
'
som tilsynelatende var alehe, et 1929 vat det er..politikammeret som
nytt sedelighetsattentat mot den- innehar tutclet överfor denne, pa"...
ne. Fra dette asyl blev han efter tient, og nevner at det foreligger . ',
denne rønining og dette sedelig- intet samtykke Vfra politikammer „tljn
hetsattentat, idet han også under ret til utskriynirig på prøve. Hvls Ikte
asylopholdet hadde forsøkt sig Reitgjerdets direktør finner nt- .pa ei
overfor småpiker, på henvendelse skrivning tilrådelig vil man imidN
til medisinaldirektøren påny aii- lertid, da medisinaldirektøren har P?..'t
bragt
på Reitgjerdet
Asyl. rjjr
Før gaiu
gått men
med pa
på prpvfiu.siiriviiiiigeu,
prøveutskrivningen,'-•vp.; ,
pragi pa
nuitgjcraet Asyi.
hanijmidlertid kom ditiop hadde .ikke. nedlegge nogen protest.
. par,j
han opholdt sig lier i Oslo nogen
Om lian har begått-. ugjcrnin- meni
dager i slutten av mai 1928. Da gen :i Steenstrups gate. skal man di es
hadde
jiiiuui: han
nåa benyttet
uuujiiuij uini.u
anledningen
in li n iKH.cui.Lute
ikkc Uttale »ly,
sig, men man
intill inn
nia bare
uuiu p* . •'
til påny å gjøre et sedelighetsat- beklage at en mann med'denne _y'i,'
. tentat mot 2 småpiker. innu iet sadistiske trang overfor.små pikep
portrum. Nn bley'han'sendt til barn, som det heter i dokumenté- jjaie
"Reitgjerdet,- men i høst kom det ne, ersloppet på frifot her i Oslo sen' :
om at han måtte løs-. fra'l. oktober. 1929. ...
u.'s.f'
lates på prøve derfrå efter 7 ars
Den videre 'efterforskning vil ,- Saylophold og.. anbriugcs her i vel for øyrig nsrmere klargjøre ut ij
(Oslo by. Om dette ahdragohde forhbldene.
h>m
.
.' ' '•
ordn;
.
;, ... _ :f?.: _ : _
'
.; i ; .
uten

for utuktig handling mot mindreårige. Han
ble sendt tilbake til Reitgjerdet sinnssykehus,
der han døde noen år senere.
MORDET SITTER I VEGGENE
Etter det grufulle mordet på den lille piken
ble det seg aldri likt på Grunerløkka. Det falt
en skygge over Steenstrups gate 15. Mange
25
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Doyle

kom idqg til Oslo,
Den* berømte engelske fotfalter —'Sherlock
Hofmes' skaper,: :%-. jorléller om hvordan
han blev spiritist.
Han vil såvidt mulig besvatit 'skriftlige' 'fptspørsler.- ;.

r formiddag kom den berømte
engelske forfatter sir Arthur Conan D o y 1 e til Oslo. Seiv om man
ikke kjente ham av utseende vilde det ikke ha været vanskelig å
;sc, at den herre som der steg
ut av toget var den verdensberømte engelskmann. De rolige
øinc med det skarpe intelligente'
'bfikk.. .ÄlVprligi men ikke verdensfjern. En. personlighet som
dominerer.
Med stor elskverdighct mottok
sir Arthur en av «Aftenpostensa
medarbeidcre på sitt hotell umiddelbart efter ankomsten. .
'
"•
Detjiar .væretmig'.en glede
8 se den store interesse som mine
foredrag ömfattcs med i Skandinavien, uttalte han. Både i Kjøbenhavn og . Stockholm talte" jeg
.för overfylt hus; ;. Her skal jeg
holde to foredrag. .'Nemlig imorgen og mahdag. Under det siste
foredrag vil jeg freiavise omkring,
'6O 'lysbilleder' som;, gjengir-. ; fotografier tatt av materialisasjoner.
— Ilvördali stiller.det;.skandi;
naviske publikum sig overfor
ritismérif
,
Jég vil først anføré.at man
i England er kommet; lengere i
disse ting-enn i andre land, fordi'
man der har bedre medier. Paris

mistet en sønri i den store liek.se
dans og det er hans budskaper
som har overbevist bade min. frue
og mig seiv om hvor de døde er.
Vi besluttet oss derfor til å" reise
rundt og, fortelje andre, menne
sker hvad vi fylte oss sikre, på,
Om ! tilværolseneftcr denne
kom- sir Arthur ikke større inn
på. Han hevder som bckjent, at
man på den annen side av døden
fører en tilværelse som lignerden
man fører i denne .verden. En
liver .utretter det arbeide han er
best egnet til og';:man føler sig:
derfor lykkeligere.
:Hyad : grunner De Deres
ovcrbcvisning på? '
' ?•
Det er et vanskelig spørs
mål å besvare. Jég kan imidlcr
tid rievne for Dém, at ' jeg efter
min. sønris død har ..hatt förbin-,
deise méd ham gjerihém medier
og har stillet ham flere spørsmål
om livet på ilen annen side. Hans
svar er' skrevet 'ned. "En av mine
venner har stillet de samme' spørs
mul til:sin døde sØnn. gjennom "aii-,
dre medier og vi liar sammenlig-,
net svarene og de stemmer nøie
overens. Jeg kan fortolle mange,
andre lignende eksempler, som. er
av. liko oyorbeVisonde. natur. - Det
er forresten disse og andre ting

syntes at mordet liksom hang i lufta. Det var
mange som ikke torde å gå ned i kjelleren.
Noen mente de hadde hørt skrik. Ingen
våget å ha vedsekker eller annet der jenta var
blitt funnet. Derfor var denne del av kjelle
ren alltid tom. Det var bare mursteinsvegger
med mugg og jordgulv. På jordgulvet så man
tydelige mørke renner etter blod, blod det
ikke gikk an å vaske bort.
Det kom mange til gården for å se på
mordplassen gjennom kjellervinduet. Det
var de som åpnet vinduet og stakk inn hele
hodet for å se. Dette ble etter hvert en plage
for beboerne i gården, og vinduet ble murt
igjen.
Verre var det at den myrdede pikens forel
dre, Reidun og Sigurd Syversen, som altså
bodde i leiligheten rett over kjelleren, ikke
kunne få ro. Bare noen dager etter mordet
ble begge vekket av et skjærende skrik
nedenfra. De tente lyset, skalv av redsel og
satte seg på kjøkkenet. Ingen kunne sove den
natten. På morgenen mente de det var inn
bilning og forsøkte å trøste hverandre.
Syversen våget ikke å fortelle dette til andre i
gården, men de syntes det var merkelig om
ikke noen andre hadde hørt skrikene. En
gang spurte Sigurd forsiktig sin nabo om
han hadde hørt noen lyder. Det hadde han
ikke. «Hva skulle det være for lyd?» «Noen
håndverkere som banker eller noe annet,»
svarte Syversen.
Så hendte det igjen noen dager senere.
Samme skjærende skrik fra kjelleren, det
kom rett gjennom gulvet. Nå ble det for mye.
Kunne det være skriket fra deres myrdede
datter?
«Det er umulig, hun er begravet og ligger
i jord,» sa Sigurd til kona. Så hendte det atter
en gang. Nå trodde de at de var på vei til å
bli gale. Det gikk ikke lenger. Her kunne de
ikke bo. Noen uker senere flyttet Reidun og
Sigurd Syversen til en leilighet i Johan

Svendsens gate på Torshov, uten å ha fortalt
noen hvorfor.
SKRIK FRA KJELLEREN
Så flyttet en ny familie inn i Syversens leilig
het. Det var Roald og Laura Andresen med
to barn, 11 og 14 år. De kom fra
Lillehammer. Han var boktrykker og hadde
fått arbeid på trykkeriet Fabritius & Sønner,
og de var meget glade. Men bare noen dager
etter fikk de høre av folk i gården om det
grufulle mordet og at nesten ingen våget å gå
ned i kjelleren.
Bare 14 dager etter hender det. Midt på
natten våkner alle av skriket fra kjelleren
som skjærer seg opp gjennom gulvet. Hele
familien løper inn på kjøkkenet. Forskrekket
spør de hverandre hvem det kan være som er
i kjelleren midt på natta. Etter en time legger
de seg igjen. Neste morgen spør de beboerne
i gården om hvem som kan ha vært i kjelle
ren. Så forteller noen at det har kommet
skrik fra kjelleren før. Ryktet sprer seg om at
det spøker.
Det når til slutt gårdens eier, Oluf Olsen.
«For noe tull,» sier han, «det er ren inn
bilning.» Og det mener også familien
Andresen. - Familien er på vei til å glemme
det hele, men en søndag natt høres skriket
igjen. Nå svakere, men redselen er tilbake.
Barna skjelver av frykt. Det er umulig å sove.
Dagen etter forteller Andresen naboen om
skriket og sier: «Det virker som barneskrik,
som om noen skulle kveles.» Deretter er det
stille i lang tid.
CONAN DOYLE I OSLO
Erik Ellingsen bor i fjerde etasje. Han tar
frem Aftenposten 2. november 1929 og leser
at forfatteren Conan Doyle er kommet fra
London for å holde foredrag i Oslo om psy
kisk forskning, spøkerier og mye annet.
Ellingsen, som arbeider i Gyldendal forlag,

vet at engelskmannen er den verdensbe
rømte forfatteren Sir Arthur Conan Doyle,
han som skriver de spennende bøkene om
mesterdetektiven Sherlock Holmes, og at
han, som en av verdens fremste forfattere,
tror på det overnaturlige, gjengangere, spø
keri og spiritisme. Ellingsen tenker at det
som har hendt der i gården, bør interessere
Doyle. Han vil skrive et brev til Aftenposten,
som avisen kan levere videre til engelskman
nen.
Conan Doyle var innbudt av Norsk
Parapsykologisk Selskap i Oslo. Noen dager
etter ankomsten til Norge når Ellingsens
brev ham, og han skal ifølge Norsk
Parapsykologisk Selskap ha blitt meget
begeistret da han fikk høre om fenomenet
med skriket i Steenstrups gate.
Men Doyle er svært opptatt under tiden i
Oslo. Han holder åtte forelesninger der, flere
på Universitetet. Stort publikum fra akade
miske kretser. Aftenposten og andre aviser
refererer alt. Det eneste tidspunkt som passer
ham, er 12. november kl. 16. Men han tillåter
seg å ta med det norske mediet Anna
Elisabeth Westerlund, som er kjent i hele
Norge for sine synske evner. Hun har nett
opp flyttet til Oslo fra Husøy i Nordland for
å hjelpe politiet. Westerlund har hjulpet
mange med å oppklare mystiske hendelser,
hun har lenge samarbeidet med politiet og
bidratt til å løse flere kriminalgåter.
CONAN DOYLE TIL
STEENSTRUPS GATE 15
Så kom han, den verdensberømte Sir Conan
Doyle. Han er stor og lang og meget vel
kledd. Kraftig ansikt med store hvalrossbar
ter. Han er kledd i mørk frakk, på hodet en
lysegrå Stetsonhatt, grå velpressede bukser,
blanke sko og hvite gamasjer. Conan Doyle
står i en merkelig kontrast til den grå arbei
derbydelen Grunerløkka med Seilduks27

I St. Hallvard 3/2007

ueupofte
:nbys " B.rigB p.

|

Oslo, lørdag 9, november

1929

| Abonnem.pns

den,» var det en som sa. Så
gikk selskapet ned i kjelle
ren.
Mediet ser og
hører

Den
Den

nye
nye

arrestasjon
arrestasjon

Medisinet

De hadde bare kommet
ø
\
,' W '
innenfor døren og et stykke
Lite
sannsynlig at
Kristoffersen
\
r:
A
Life sannsynlig
at Kristoffersen
l
Ém
ned i trappen, så reagerte
i : ;
er ugjerningsmannen?
&
mediet. Hun stusset og sa:
9 Tiltross
Tilfross for at han har været i Steenstrups\ mJfsÆ
«Det er noe forferdelig som
Jakten
tiger er
Jakten ofter
efter en
en ukjent
ultje.nt og
og usett
usntt signafcuicnt
signalement soui
sum mange
mange ga
gauger
er 5HBII
K
M
har hendt her nede. Jeg ser
morder pleier alltid å sette folks grepöt ut av luften, uten at vedfantasi i sving. Straks er det no- konnnende »Øicnvidncr* kan sies
et barn ligge på gulvet.»
gen som cr så ganske sikker på å A ville si noget usant.
Formannen fra Selskapet
personer vandre omkring i nabo- også saken fra Steeustrupsgate Kp||? ,
oversetter for Conan Doyle.
av formummede fantasifigurer,
IWimWMFI I ~i
TffTiTII fiHU—l ill utstyrt med de cumdominoligsf.c
«Jeg hører skrik fra jenta.
signalemcntcr, cr det efter hvert
Jeg ser en mann tar en mur
dukket frem nogen merc konkrete
1,1 '
_W
skikkelser.
Scckligbetsforbi-ydöSlttende fra
fra venstre1
venstre:.: Sonltetsmajor
Sonltelsmujor <i
bfr
skikkelscr.
Sed-elighetsfotbrydcstein og slår og slår jenta i
ren fra Markveien,
fessor dr. med. Soren Bloch Laoche,
Markveicn, den 3G-årige
3G årigc.
Laache, ti
tapetserer,
L. S. F
>*S.
tapetserer, eller
eller »raanuen
»mannen med
med don
den Stående
stående fra
fra venstre:
venstre: Overlæge
Overlege'US^F
hodet. Hun skriker alt hun
brune
rlkstad,
jj&åmf&b,.
brune frakk«,
frakk», som
som er
er iakttatt
iakttatt av
av
rlkstad, overlæge
overlægo Biilow-Honsen,
Biilow-Honsen, Osl
Osl
flere
»fillopeller«
Undor
on vollykkedo test
9
£lere i' strøket,
strolcet. cu
W 1 »fillopeller*
Under ,|don
fest som s
orker. Nå voldtar han
grpnnmalot- kassekjerre,
kassckjerre, Mediciacrforeamgen
ModiriocrforeninKen ho.ldt
holdt .igår
.ig-År aftes
aftns fiU
med en grønnmalot
som er efteraporet
eftersporet uten resultat pA «Grand»
„f, rami„ tok
l0 |; våe
v ,i r fotogmf
fotograf ovonoven
henne. Nei, nei, nå orker jeg
[mwøy
i over
len(ij_B]W|^RØL.':!
nvrr hele
hele byen
byen ftv
av et
et aldri
aldri hv
hvilenMg/
dfi
korPB
aT
detektiver,
og
nu
en30.fu.igc
Aksel
Norman
KristofferW!
d " '<OrPS " dclektiver ' og nU en" 30-arige Aksel Norman Kristoffer
ikke mer. Jeg må opp fra
delig tredjemannen,
tredjemannen; den
don unormale
unormale scn
delig
Kriatoftorsch har to ganger i
kjelleren!» Mediet Anna
den siste tid været oppe i Stocn- /
il
Vi
strupsgate
strupsgato 15, en gang i slutten
Westerlund løper opp og ut.
av
Hj
*' oktober
o^'oool og
°E en
eu gan"
San 2 ii bogyntieh
begynnet
,
TlBOO
" v (}eu
,ln " Uke,
"' ; ''' 'fjerningen mot
Fotografen fra Aftenposten
r 71800
,
sen ay
ißk
1'''''•
ille Gunvor
I
" |n,vl> r blev
' ,lcv begjtt.-Tlan:
begått, linn bar
ljftr
yCmjhk
gått rundt
rundt og
og solgt
solgt i>gullnøtter«;
*gulln(rtte.r«; står som forstenet, våger
.OffiTfri
ffÄtt
'qsksHMmrøroS,
en slags amulteringer i giTrdcnn og
ikke å ta bilder i denne situ
CV
oi Ti fr Ii •
,iB
SBC§»?féPw
bar.-da
har da også
ogsii cnigaiig
en gang solgt,
solgt tilCfuntil Gun
okolerrokost.
B
l
vors
siokolerrokost.
vors mor.
mor. Barnet
Barnet stod
8tod ; da
da ved
yedsi
Skoleslyret
lulle! ii;.\r at,dor
.i .iur H
I
asjon. Conan Doyle følger
;
Skolestyret lbesluttet
j
''"' " V "" ,rP 1"' ,l;ir 1l,;i "" s,:lv
'"'
WSTiPIi
pfflBBl!/
talt.
Og se-ncre
j ved Vålerengen skole skal foreta»
foretas H
I
v/S&SaKB]
tn ' l
Sl>nf' ,'c var hau
!lau deroppe
derpppc
intenst med i hva som skjer.
..
~
'
'
v
eor
cr.
|
vfås2?=SÉ:jsJMtw
(Korts.
2.
/
“od
S
WÆ&KL
(Forts
side).
• Schint/'
Schiotz pinn.
nlan.
R
'
Ute i gården igjen ser de at
mediet er våt i ansiktet av
svette og tårer.
fabrikkens slett kledde arbeidere, som kom«En så fryktelig opplevelse tærer sterkt på
mer og går fra fabrikken.
mine krefter», sier hun og tørker seg i ansikVed sin side har han det norske mediet,
tet. «Den grufulle hendelsen nede i kjelleren
Anna Elisabeth Westerlund, den gang 36 år
har etset seg fast i vegger og gulv. På gulvet
ung og meget pen. Hun virker liten ved
så jeg blod renne fra jentas hode.» Conan
siden av den store engelskmannen. Så var det Doyle er meget imponert over mediets
formannen i Norsk Parapsykologisk Selskap
beskrivelser og viser stor interesse. Han sier:
og en journalist med fotoapparat fra
«Jeg trodde aldri på min reise til Oslo å
Aftenposten. Flere i gården, voksne og barn,
skulle få være med på en så dramatisk para
strømmet til for å se den elegante engelsknormal opplevelse. Dette er noe jeg kommer
mannen med følge. «Han skal kjøpe gårtil å skrive om i min forskning.»
i

mordaifæren.
imordaffæren.
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Conan Doyle, mediet og formannen fra
Selskapet, reiser fra stedet i en drosje.
Tilbake står en gruppe nysgjerrige barn og
voksne, samt Ellingsen fra fjerde etasje og
journalisten fra Aftenposten. Han ble igjen
for å ta noen fotografier. Han og Ellingsen
går ned i kjelleren. Der er så stille. Det de ser,
er en tom kjeller. Han fra Aftenposten foto
graferer. Det eneste som kommer med på
bildet, er grunnmuren av stein og murstein,
full av hvit mugg, og den lange, mørke stri
pen av blod som hadde sugd seg ned i jord
gulvet.
HVA SKAL MAN TRO?
Interessen for parapsykologi var stor på den
tiden. To år tidligere hadde Albert Einstein
utgitt en avhandling om «Tankens makt og
virkning». Om tankens påvirkning på det
fysiske, det som skjer rundt oss daglig.
Mens han var i Oslo, holdt Conan Doyle
som nevnt mange forelesninger for et meget
stort publikum. I Aftenposten og andre avi
ser var det referater fra alle hans åtte fore
drag om parapsykologi, spøkeri, spiritisme
og annet. Tilbake i England fortsatte Conan
Doyle sitt arbeid i Society of Psychic
Research for å bevise at det paranormale er
noe normalt. Han døde året etter besøket i
Oslo, 71 år gammel.
I SAMME KJELLER 72 ÅR SENERE
Alltid når jeg er i Oslo og på Grunerløkka,
tenker jeg på det som spøkte den gangen.
Hvorledes er det i dag? Jeg bestemmer meg
72 år senere for å oppsøke huset, kjelleren og
plassen der den lille seks år gamle Gunvor
Syversen brutalt ble myrdet.
Jeg parkerer bilen utenfor Seilduksfabrik
ken og går til Steenstrups gate 15. Porten er
låst. Jeg står og undrer på hvordan jeg skal
komme inn. Så ser jeg gjennom portens git
ter en dame inne i gården. Jeg roper på

henne. Hun kommer til porten. Jeg forteller
at jeg forsøker å nøste opp i en gammel hen
delse som skjedde i samme hus i 1929. Hun
åpner porten. Jeg forteller at jeg vokste opp i
dette strøket, er arkitekt, skriver om bydelen
og ikke bare vil se gardsrommet, men gjerne
komme ned i kjelleren. Jeg sier: «Det som
hendte i 1929, foregikk nede i kjelleren.»
Der nede var det nå boder med sykler,
senger, stoler,
kofferter og mye
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gjenmurt. I et
hjørne sto en
meget gammel
barnevogn. Så kommer alt det jeg har lest og
hørt innover meg. Jeg blir varm og svett, ser
rett ned i gulvet og vet for en stund nesten
ikke hvor jeg er. Voldtekten, skriket og mor
det sitter på sett og vis ennå i veggene.
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