
GATENAVNENES SKIFTNING GJENNOM
TIDENE

Efter byflytningen i 1624 skiftet byen navn. Slik som tidens skikkvar ble det byflytteren som lånte den sitt navn. Det var et dyktig
stykke arbeide landsfaderen utførte, så det var ham vel undt, men vi er
idag glad over å ha fått det gamle velklingende navn tilbake. Det kon
gelige navnet medførte jo at rotløsheten og mangel på tradisjon føltes
sterkere enn det behøvdes. Er det dette som er grunnen til at en meng
de gatenavn har vært ustabile?

Av de gatenavn som er påført centrumsgatene på Gelkercks kart av
1648 er det igrunnen Kongensgate som er forblitt uforandret gjennom
tidene. Den er dog av og til blitt kalt Store Voldports gate, og frem
over i 1700-årene het den visstnok i dagligtale Kortegaardsgate, av Vakt
bygningen Corps de Garde (på Torvet s’s grunn). Dronningensgate
kal tes Nedregate eller oftere Lille Vollports gate, et navn som holdt
seg fremover i 1700-årene, og den søndre del het Strandgaten, inntil
1650-årene sluttet byen her. Ja, det var omdøpninger i 1600-årene og
det har sannelig fortsatt.

Kjært barn har mange navn, sier man, og Karl Johansgate er ingen
unntagelse fra regelen. I gamle dager kaltes den nederste del opp til
Dronningensgate for Østergate, og så kom Kirkebakken, som sikkert
opprinnelig har vært meget steil. Den ble dog flere gånger nivilert, bl. a.
i 1795, inntil den tilsist efter brannen i 1858 fikk sin nuværende trasé.
Det lille smug som inntil nevnte brann gikk bak «Hotel Skandinavie»
kaltes Lille Kirkebakken, og den øverste del av Karl Johansgate mel
lom Kirkegaten og Egertorvet het Kirkestrædet.

Fullt så enkelt var det dog ikke. Langt frem i 1800-årene treffer man
ofte på navnet Kirkestrædet helt ned til Skippergaten. I 1816 sies
nuværende Karl Johansgate 5 å ha ligget på hjørnet av Skippergaten
og Kirkestrædet i 1821.
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Utsnitt av P. Hirsch’ kart av 1794. Vi ser alle de kronglete gater på Saugbanken som
skiftet navn.

I det hele tatt var navnene i gamle dager ofte ikke så bestemte, men
ble benyttet om hverandre. Således kaltes f. eks. Lille Kirkebakken ofte
Smalgang, og den smale vei fra Egertorvet opp til Ruseløkkveien kaltes
av og til Krøllen, av og til Hybelkroken eller bare Kroken, videre også
Gangen og tilsist Stabelkroken.

Øverste del av Karl Johansgate het først Slottsveien, så fra 1852
Karl Johansgate til 1867, da hele gaten ned til Jernbanetorvet fikk
dette navn. Lille Grensen ble oftest regnet som en del av Ruseløkk
veien, men kaltes også Korsgången.

Sverdfegerbakken, (Sverdfegerbakken har navn efter generalkom
missær B. J. Sverdfeger på Marselienborg), borte ved Voldgaten er nu
försvunnet, men det er først langt frem i 1700-årene at dette navn og
Øvre Voldgate opptrer. Det het tidligere «oppe ved Volden», eller
hvis man mente der hvor bastionen på den gamle Vold hadde ligget
heroppe, så het det «ved Rundellen».
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Utsnitt av N. S. Krums kart av 1881. Vi ser Vedøgade ovenfor Fagertun. Den går rett gjennom
stolmaker Jens Weddøs tidligere løkke.
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GATENAYNENES SKIFTNING GJENNOM TIDENE

Den lille Smedkroken ved Nationens redaksjon gikk helt ned til
Ruseløkkveien. Arbeidergaten er et temmelig nytt navn. Navnet kom
mer av det arbeiderboligkompleks som i 1854 ble bygget på den tomt
hvor Bøndernes Hus nu ligger.

Intet sted har det vært slik omkalfatring med gatenavn som i Vater
land, især da Saugbanken. Storgaten har dog vært temmelig konstant,
den het tidligere Vaterland Storgate og omfattet også Brugaten.

Smuget ved begynnelsen av nuværende Torvgaten het Gaasegangen, og
et forlengst försvunnet smug fra denne ned til Storgaten hadde det
klingende navn Nellikstrædet. Det var langt frem i 1800-årene at Ny
gaten fikk sitt misvisende navn. Dens ordentlige og meget talende navn
er Bukkehornsgaten. Navnebyttet kom vel av at tomtene her for det
meste var nybebygget, og at Bukkehornsgaten ikke hadde noen god
sosial klang.

Den opprinnelige gaten i Vaterland som nok er meget eldre enn
Christiania er Fjerdingen og Vaterlandsgate, som begge gikk ut fra
Vaterland torv. Vaterlandsgaten ble til Store Vognmandsgate, og fra
1870-årene Karl XlFsgt. på grunn av at Kongen tok losji hos Polycarpus
Reiman i nr. 30 i denne gate.

Den neste langsgående gale som enda henimot midten av 1700-årene
ikke strakk seg så langt vesterut het Pølsesundet, og var på enkelte
steder utrolig smal, Pølsesmedgangen forekommer også. Den østre del
fra Rødfyldgaten til elven het senere Søeberggangen helt til siste sekel
skifte, den vestlige del Saugbanksgaten. Resten av gaten Lille Vogn-
mannsgate.

Lengre sørover inn fra Elvgaten ved nr. 9 har vi Christen Suursgang,
en garver ved det navn hadde en gård her. Denne gang forsvan i
midten av 1800-årene. Elvgaten het riktig tidlig Strandgaten, senere
Bolverksgaten. Rødfyldgaten het av og til Bredgate, det var den eneste
skikkelige gate på Saugbanken. Mest het den dog Vaterland Tværgate,
det nuværende navn er fra begynnelsen av 1820-arene. Tomtegaten
er en sen gate, den het også Saugbanksgaten eller Strandgaten. Sitt
nuværende navn fikk den av bordtomtene her utenfor fra slutten av
1700-årene. Ved en sump mellom denne og Lille Vognmannsgate anlas
i 1774 Adventstrædet, men kaltes helst Skidenstrædet, derfrå førte Lods-
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gangen opp til Lille Vognmannsgate, nu Vognmannsgangen. Idag Rep
slagergangen efter Nils Torgersens reperbane ytterst nede ved elven.
Han fikk sitt privilegium 1772. Magistratens bestemmelse om navnet
Adventstrædet er den eneste offisielle navnedåp i 1700-årene som jeg
kjenner til. Lystergangen mellom Tomtegaten og Skidenstrædet burde
hett Løchstørgang, da navnet stammer fra kjøpmann Peder Løchstør,
som i 1740 fikk kongelig privilegium på å foreta store utfyllinger her.

Gunnerusgate var opprinnelig en del av Vaterlandsgate, så Øvre Vogn
mannsgate. Fra 1870-årene det nuværende navn efter biskop J. E. Gun
nerus som var født her.

Nei, gatenavnene på Saugbanken er et fryktelig rot.
En hel bydel er blitt borte, nemlig Fjerdingen, den hørte sikkert til

det opprinnelige Vaterland fra langt før anlegget av Christiania. Enda
i midten av 1890-årene het det Fjerdingsgate, så ble det til Christian
Krohgsgate. Det er en høyst beklagelig mangel på tradisjonsfølelse å
fjerne et sannsynligvis nesten 500 år gammelt navn. Her har vi Slåmot
gangen, efter gartner Hans Olsen Slaamaadt fra begynnelsen av 1800-
årene. Haagangen har vi også, men Lethgangen er blitt borte.

Blekdamsgate er blitt Østre Elvebakken, den førte til Blegedammen
eller Blekvollen nede ved elven. Her ble tøy bleket helt fra 1600-årene.

Piperviken hadde sitt Gjedetorv. Lenger fremover i 1700-årene het
det imidlertid Torvet i Piperviken. Det var dengang plassen mellom
Cheval og Cirkus.

Et rart navn fra den gamle topografi er dessverre försvunnet; det
er Skinderstuen, som lå der hvor Nobelstiftelsen nu ligger. Skinder er
et middelaldersk håndverk, man sydde klær av skinn med hår på. Enda
i midten av 1500-årene nevnes skindere i Akershus lensregnskaper,
men da disse klær gikk av mote, forsvant håndverket. Eller kanskje
gikk det over i feltberedning og buntmakeri, dette er litt uklart. Nu
viser det seg at Skinderstuen ca. 1680 eides av feltbereder Christian
Ritter. Den kan for den saks skyld lenge ha tilhørt denne kjente felt
berederslekt, som later til å ha vært et sentralt håndverksdynasti i
1600-årene. Navnet kan jo også tyde på at feltberederne langt fremover
i 1600-årene i daglig tale ennu kaltes skindere. Løkkeveien burde vært
kalt Skinderstuveien.
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Gabelsgates øvre del het Vedøsgate. Den omdøptes først da gaten
i 1890-årene ble brutt gjennom Fagertun ned til Drammensveien. Det
kan nok ikke være tvil om at det er den glorverdige stolmakeren Jens
Weddø fra midten av 1700-årene som denne gate hadde navn efter.
Han hadde nemlig sin løkke her borte, kalt Stolmakerløkken. Få hånd
verkere har vel som han gjort seg fortjent til å bli husket. Han hevet
i denne lille provinsby sitt håndverk opp til europeisk mål, så byens
grandseigneurer kunne møblere sine salonger med norske stoler, ja
man viste dem endog med stolthet frem ved kongebesøk. Hans navn
har altså levet igjen i 150 år, men så försvunnet, hvorfor? Gabel vites
ikke å ha hatt noe med strøket å bestille.

Theresegaten het inntil 1880 Gartnergaten.
På denne måte har tiden feid vekk gamle kulturbilder på alle kanter

av byen, og vi er blitt fattigere ved det. Gatenavnskomitéen bør ha sin
oppmerksomhet sterkt rettet på den gamle topografi. De fleste av de
senere omdøpninger kan ikke sies å ha vært flatterende. I Stockholm
er stadsantikvaren fast medlem av gatenavnkomitéen.

Kanskje de største meningsløsheter kunne rettes på ved en gjen
døpning.

Arno Berg.
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