
Oslo gjennom 150 år:

Barnas by -
byens barn
Alle er barn av sin tid. Og det kan føyes til;
barn av sin by og sosiale klasse. Slik var det
i 1838, og slik er det fortsatt
Hva slags by eller byer
vokste de egentlig opp i, de
små christianiensere
og osloensere?
De færreste av
dem har noen gang
vært innom et
barneasyl eller
en barnehage.

AV JAN EIVIND MYHRE Jan Eivind Myh
re er født i Oslo
1947, cand.phi
lol. med histo
rie hovedfag.
Han arbeider
med et nytt

På de første barneasylenes tid, omkring
1838, var Christiania delt i to på nær sagt
alle måter. Den velregulerte Christian
Kvarts by med sine nette toetasjes borger
hus i mur og bindingsverk sto i kontrast
til de mange små og fattigslige trehus i
forstedene. Christian 4s by, av samtiden
kalt Kvartalene og i vår tid ofte Kvadra
turen, var embetsmennenes, kjøpmenne
nes og håndverksmestrenes by. Hos seg
hadde de sine tjenestefolk, handelsbe
tjenter, svenner og læregutter. Det var
forbeholdt Kvartalene, samt noen få om
råder utenfor, som Grensen, Storgata og
Vaterland, å huse kjøpmannshandel og
håndverk med borgerskap.

bokverk om Os
los historie og
har skrevet fle
re bøker og ar
tiklerom lokal
historie fra
Oslo og Bærum

Vaterland 1908.
Vaterland var
blant de eldste
og folkerikeste
forstedene. Det
såkalte «Prø
veasytet» fra
1838 ble sene
re kalt Vater
landsAsyi.
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Resten av byen kaltes «forsteder». De
fleste av dem lå riktignok innenfor by
grensen fra 1600-tallet, på «Byens
Grund». Blant dem var Pipervika, Ruse-
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løkkbakken, Hammersborg, Fjerdingen de fikk dårlig skolegang. De almueskole-
og Sagene. De øvrige, øst for Akerselva,
lå på «Landets Grund», formelt under
Aker kommune og prestegjeld. Her var
blant annet Grønland, Leiret, Enerhau
gen og Oslo (Gamlebyen). I forstedene
bodde byens arbeidsfolk; dagsarbeidere,
industriarbeidere, håndverkere uten bor
gerskap, fiskere og små handelsfolk: hø
kere og kneipeverter.

ne som fantes i forstedene, slapp i regelen
bare inn virkelig fattige barn; de ble da
også kalt fattigskoler. Den offentlige sta
tistikk om Underviisningsvæsenets Til
stand i 1837 nevner sju skoler på byens
grunn: Garnisonsskolen grunnlagt i 1791,
Piperviken, Fjerdingen (Ankerlokken),
Hammersborg og Vaterland fra 1807,
Møllergaten fra 1827 og Nyskolen fra
1834. Her gikk det snaut 1300 elever, som
bare var halvparten av alle skolepliktige
barn i byen. Barn fra byens overklasse -
de kondisjonerte - eller fra alminnelig
gode borgerlige kår, ble sendt til latinsko
len (Katedralskolen) eller gitt privat un
dervisning. Helt utenfor fait en god del
av allmuebarna. Foreldrene kunne være
for fattige til å betale for privat undervis
ning eller ikke fattige nok til å få barna i
allmueskolene.

Men skillet mellom Kvartalene og for
stedene var også et skil le når vi tenker på
barn. Kvartalene var et barnefattig strøk.
Det fantes riktignok mange barn i byens
borgerskap, men det var jo fåtallig. Chris
tianias sentrum var ellers fyllt opp av yr
kesgrupper uten barn; tjenestefolk, sven
ner, drenger, soldater og studenter. De
utgjorde i 1845 hele 75 prosent av yrkes
befolkningen i Kvartalene med Festnin
gen, men bare om lag halvparten i forste
dene, 60 prosent på byens grunn og 34
prosent på landets grunn. Følgen var at
Kvartalene, den «egentlige by», med vel
25 prosent av byens befolkning, bare
rommet 18 prosent av barna.

Barna i forstedene øst for Akerselva
hørte til omgangsskolen i Aker, som langt
fra kunne dekke de tett befolkede om
rådene på en tilfredsstillende måte.
Grønland og de andre forstedene på lan
dets grunn begynte å få skikk på skoleve
senet da de ble innlemmet i byen i 1859,
etter at byen seiv hadde gjort store fram
skritt gjennom byskoleloven av 1848.
Den forordnet gratis undervisning minst
to dager seks timer i uken for alle barn
fra sju års alder til konfirmasjonen.

Bare et mindretall av de voksne i byen
var gift og hadde barn. Likevel krydde
byen av småfolk. 19 prosent av befolknin
gen var under ti år i 1835. I 1865, topp
året, var andelen 24 prosent. Til sammen
ligning var det ni prosent barn i Oslo i
1986. Aldersgrensen for barn settes ofte i
historien til 15 år, dvs. omkring konfirma
sjon. Slik sett var nesten 1/3 (32 prosent)
av hovedstadsbefolkningen i 1865 barn.
Går vi til de nyinnflyttede forstedene,
som Kampen og Vålerenga, nærmer vi
oss halvparten av befolkningen (43 pro
sent). Slik sett lignet de gamle forstedene
på vår tids drabantbyer. Men seiv Rom
sås i 1978 hadde ikke flere enn 32 prosent
barn under 16 år.

I praksis kom ofte arbeiderbarnas sko
legang i konflikt med andre krav fra sam
funnet og hjemmene, både før og etter
1848. Arbeidsmarkedet i Christiania om
kring midten av århundret var høyst va
riabelt. Sysselsettingen for arbeiderfami
lier var usikker; fast arbeid var det lite av.
Både menn og kvinner livnærte seg av
forskjellig slags dagarbeide: sjauing på
bordtomtene, lasting og lossing på bryg
gene, vask og småhandel. Det krevdes at
barna bidro til underholdet av familien.

ARBEID OG SKOLE BLANT
ALLMUEBARNA De første barneasylenes stiftere, som

hørte hjemme på toppen av samfunnet,
var klar over dette. Det inngikk derfor i
undervisningen at barna skulle oppdras
til arbeid. Det ble avsatt tid til plukking
av drev (tauavfall) og filler, som kunne
brukes av henholdsvis reperbanene og
papirfabrikkene.

Vi vet ikke svært mye om barnas virkelig
het i det førindustrielle og tidlig-industri
elle Christiania, fram til om lag 1870-
årene. Særlig vet vi lite om det store fler
tallet barn, de som tilhørte arbeiderklas
sen og som bodde i forstedene. Vi vet at



Møbelhandler
Th. Andersens
familie foran
husetiTorv
gaten 17B,an
tagelig omkring
århundreskif
tet. Vi ser vel
kledte barn i et
solid borgerlig
hjem.

mange, saason at bære Fisk hjem for
Folk, at gaa om paa Bordtomterne og
hente Brændevin for Tomtesjouerne eller
samle, som han kaldte det, Plankeender
der, om han ogsaa med samme Ret
samlede Pengepunge op af Bøndernes
Fommer, vides ikke med Vished, at
bistaa Vaskerkonerne med at bære det
vaskede Tøi hjem fra Vaskerflaaden i El
ven 0.5.v.»

Politimannen Harald Meltzer skildret i
sine Smaahilleder fra Folkelivet hvordan
en guttunge i 1850-årene kunne skaffe seg
inntekter på Vaterland og Grønland.
Gutten reklamerte for fiskehandlerne ved
å synge ut «Ved Vaterlands Bro! stor
Sild! tolv Skilling!» Han gikk helt opp i
sangen og konsentrerte seg så mye om
melodien at det knapt kunne høres om
det var sild eller makrell det dreide seg
om, skriver Meltzer: «Som andre store
Sangere ansaa han dessuden Melodien
for Hovedsagen, Ordene for en uvæsent
lig Biting. Ved disse fine Sangøvelser for
tjente han et Par Skilling hver Gang, og
naar han ikke var sysselsat hermed, hav
de han en annen Hovedbranche af For
retninger, nemlig at vande og passe Heste
for Bønderne i Brogaden og paa Lilletor
vet. Hans Binæringsveie vare forøvrigt

Det var i denne daglige kampen for til
værelsen, utkjempet av menn, kvinner og
barn i forstedene, at barneasylene ble
opprettet i den første generasjonen fra
1838, på Bergfjerdingen, i Vaterland, i
Pipervika, på Grønland, på Enerhaugen,
på Sagene og på Grunerløkka. I 1870 og
80-årene fulgte asyler på Hegdehaugen,
Rodeløkka, Kampen, Vålerenga og Ham
mersborg, alle i byens arbeiderstrøk.



Barneoppdragelsen blant allmuen na, men lite i retning av arbeid, seiv om
jentene gradvis fikk huslige plikter. Bar
na hadde god anledning til lek. Peder
Christen Asbjørnsen (født 1812) har be
skrevet barnas lek i En aften i nabogår
den: I Kvartalene, der søvnig småbystill
het hersket helt til omkring 1850, «tok
barna så å si gaten i enebesittelse, og det
i en utstrekning som man nu seiv oppe i
Vollgatene og langt ute i forstadene ikke
kan gjøre seg noen forestilling om ... Bar
na tumlet seg, skrek og holdt leven.»
Eventyret om Ekebergkongen var inspi
rert av turene til Ekeberg som eventyrfor
telleren og vennene hans ofte tok søndags
ettermiddag for å fange sommerfugler,
plukke bær og lage seljefløyter.

strandet, mente de kvinner og menn som
sto bak asylene, på manglende «Formue»
og «Moralitet». De to manglende svarte
noenlunde til de to hovedsider ved livet i
asylene, en tosidighet som har fulgt asyler
og barnehager helt opp til vår tid. Barna
skulle for det ene oppbevares, slik at beg
ge foreldrene kunne tjene penger til livets
opphold, en dyd av nødvendighet for de
fleste arbeiderfamilier. For det andre
skulle asylene gi barna den rette opp
dragelse og lærdom gjennom et pedago
gisk tilbud, et tilbud arbeiderforeldre
ikke ble tiltrodd å kunne gi. En kunne
dessuten ofte ikke snakke om «foreldre»
i flertall. Omtrent en fjerdedel eller en
femtedel av barna ble født utenfor ekte
skap. Ikke få kvinner ble forlatt av men
nene og satt alene med barna. Enda flere
ble enker eller enkemenn i et samfunn der
dødeligheten var høy. Et stort alkoholfor
bruk blant mennene i arbeiderklassen lå
som en svøpe over forstedene. En av asyl
bevegelsens fedre, generalmajor Paul
Hansen Birch, beskrev i 1840 forstadsli
vet som fullt av «Fordærvelse og Elendig
hed».

Slike utflukter ble sjelden jentene til
del, i en tid med strengt definerte kjønns
roller. «Guttene havde det bedst», skriver
Vilhelmine Ullmann i Fra Tyve-aarene og
lidt mere : «de vidste altid at finde paa
noget, og de kunde gaa sine lange Fodtu
re.» Jentene kunne leke i nærmiljøet,
kanskje gå turer til festningen eller i Ura
nienborgskogen, eller bade ved Toll
bodbryggen.

Skiløping forekom sjelden, seiv for
guttene, mens derimot aking og skøyteløp
var yndet idrett. Jentene ble stort sett
holdt tilbake, men Vilhelmine Ullmann
kan berette om en pioner: «Da Byfoged
Riis’ Datter, Betty Riis, tog sin Kjælke og
drog ud Landeveien med de andre Gutter
for at age, beklagede man Forældrene,
som ikke kunde holde Styr paa sin Dat
ter. Men da saa en vakker Vinterdag By
ens Skjønhed, Emilie Sørenssen, Profes
sorens Datter, spændte Skøiterne paa og
rendte ud paa Isen, paa selve Bjorviken,
da stivned Christiania i Forfærdelse, de
Letsindige 10, de Alvorlige spaade en al
mindelig sædelig Nedgang. Der fandets
en modig Mand i Byen, Erik Møinichen.
Han gifted sig med hende. Og det gik
godt. Han blev endda Statsraad, og hun
Statsraadinde.»

Boligforholdene var et av de største
problemer for folk flest. Det var kanskje
aller verst i 1850-årene, men var akutt
helt til den store byggeboomen rett før
århundreskiftet. Arbeidsfolk som bodde
til leie skiftet husvære ofte. Fra sin opp
vekst i 1870-årene beskriver Nicolai
Fleiestad 14 boliger på vel fem år. Den
fattige skomakeren som var hans far, fikk
sjelden regelmessig arbeid. Utkastelsen lå
alltid som en trusel over familien. Nicolai
kunne knapt slå rot i noe bestemt strøk
av byen. Hans sjarmerende erindrings
bok, så full av pålitelige detaljer, innehol
der merkelig lite om leking. Storgata er
ikke barnevennlig, sier han et sted. Skole,
arbeid og hjelp til mor og far tok tid. Men
tid til oppdagelsesferder på gutters vis,
ble det.

«Man gjorde ikke meget for Barnene i
den Tid,» mente Ullmann, «man lod dem
gro op, lærte dem at læse, og gav dem saa
meget Ris, som man mente de kunde have
godt af.» Moro stolte man på at barna
skaffet seg seiv.

BEDREMANNS BARN

Barn av byens embetsmenn og borgere
levde i en annen virkelighet. Det ble nok
krevet lydighet og pene manerer av bar-



varme, de koker kaffe på blanke torget
med brannjern og kaffekjele. Det står
buer i rad og rekke som en gate, der er
kister og disker med honningkake, blikkt
øy og leketøy, klær og luer, ja blå og rode
halmhatter.»

Mellemgaten i
Pipervika 1920.
Vi hadde før re
guleringen i

BARN PÅ ØSTKANTEN OG
VESTKANTEN

Vi vet spesielt lite om forstedenes barn,
men de må også ha hatt sine leker mellom
husene og på jordene og i skogholtene i
småbyens utkanter. Attraksjoner for dem
som for andre var travkjøring på isen i
Bjørvika, ispiggingskonkurranser og
isvekking, arbeidet med å lage skipsråk i
fjordisen. Og så var det «Marken», Chris
tiania marked på Stortorvet og Youngs
torget i begynnelsen av februar. Heiestad
forteller: «Tredje markensdag har skole
ne fri. Bjørn har fått fire skilling til å gå
på marken med ; da jeg forteller dette
hjemme, får jeg også fire skilling.
Youngsgata er full av mennesker. Lire
kassemusikk kommer i korte og lange to
ner ut fra telter, buer og butikker.» Torget
byr på «en vill indianer», «kinesisk kniv
kasting», «den nettopp på Vestlandet
innfangne havfrue» og «den keiserlige og
kongelige tryllekunstner og åndemaner
Montanus».

1930-årene
mange bratte
bakker. De var
som skapt for
aking i et bilfat
tig miljø.

Sannsynligvis har mange arbeiderbarn,
seiv om de i motsetning til borgerbarna
måtte slite for føden fra de var ganske
små, hatt eller tatt seg større personlig fri
het. Meltzer beskriver flere slike barn,
seiv om den typiske gategutt, den selv
stendige guttungen fra mursteinsgårdene
som i følge Rudolf Nilsen «finner tidlig
både skyteskår og krutt», tilhører en se
nere tidsalder.

BARNA I KLASSEKAMPENS OG
KLASSEUTJEVNINGENS ÅR

Av og til dukket forstadsguttene opp og
laget konfrontasjoner med barna fra
Kvartalene. T. Heiberg, sønn av den be
rømte kirurgen Christen Heiberg, fortel
ler fra omkring 1840. Heibergs skoleklas
se spilte ball på Tullinløkka: « Almuesko
lens gutter fra Piperviken og Vaterland

«Vi blir stående og se oss rundt. Det
ryker her og der bortover torget, det er
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misundte os denne plads og kom en dag i begynnelsen av århundret ikke godtatt
at gifte kvinner arbeidet «da ble man
nen ansett som en tusseladd». Barneflok
kene var fram til første verdenskrig frem
deles store. Fem barn var vanlig, seks til
ti slett ikke noe særsyn.

mandstærke derhen for at bemægtige sig
den. Følgen blev flere dagers voldsomt
slagsmaal og et mangeårigt spændt for
hold mellem eleverne af de hoiere skoler
og Vaterlands og Vikagutterne.»

Her er spor av klassekamp. Den brot
ut i full blomst i den halvannen genera
sjon som fulgte etter 1870-årene. Mellom
1870 og 1914 ble Christiania industriali
sert. Byen ble en storby på en kvart milli
on og fikk en stor industriarbeiderklasse.
Til å begynne med var den mye rekruttert
fra bygdene, men etterhvert gikk industri
arbeidet i arv. Byen fikk en stedegen og
selvbevisst arbeiderklasse. Den førte
klassekamp med til dels karikerte oppfat
ninger av borgerskapet, som på sin side
hadde like stereotype oppfatninger om
arbeiderne. Og barna arvet oppfatninge
ne.

KAMPEGUTTAOG N’HARRY
FRA BRISKEBY

Christiania var fremdeles en by av barn.
Ved århundreskiftet var så mye som 23
prosent av befolkningen under ti år, i
1910 fremdeles over 20 prosent. Barna
tok, som på Asbjørnsens tid, gaten i besit
telse. Det gjaldt først og fremst dem i ost
re og midtre del av byen, i leiegårdenes
og trångboddhetens Christiania. Gaten
var det eneste sted de kunne utfolde seg.
Byen var forøvrig ikke bare en østkant og
en vestkant, men en rekke klart atskilte
bydeler; Grunerløkka, Rodeløkka, Kam
pen, Vålerenga og mange flere . De var
åtskilt av mange grunner: fordi den ene
var i mur, den andre i tre; fordi en bekk,
en haug eller en gate lå i mellom; fordi
de var bygget til forskjellig tid; eller fordi
sosiale forskjeller skapte spenninger mel
lom dem. Kjelstadli gjengir et patriotisk
kampvers:

Da folkeskoleloven ble vedtatt i 1889,
med utstrakt skoleplikt og skolerett for
alle samfunnslag, skulle skolen være et
middel til å bryte ned de sosiale skiller.
Riktignok lyktes det å få embetsbarna og
arbeiderbarna i samme skoleslag, men i
liten grad i samme skoler. Ut av industri
samfunnet omkring århundreskiftet steg
nemlig en hovedstad delt i to, ikke som i
1838 i Kvartaler og forsteder, men i øst
kant og vestkant. Fremdeles levde barn
fra hver sin klasse i hver sin verden, om
vi vil sette ting på spissen.

Kampegutta er'ke hange.
Dom kan både slåss og stange.
En -to. En -to.
På Kampen vil jeg ho.

Også institusjonene for førskolebarn
understreket den todelte byen. For ar
beiderklassen, eller i det minste en liten
del av den, var asylene tilbudet. Det nye
fra omkring 1880 var de private barneha
gene, som var et pedagogisk tilbud til
barn fra bedrestilte hjem. Oppbevaring
var ikke hensikten, for gifte kvinner av
overklassen og middelklassen var sjelden
i lønnet arbeid. Derimot gikk deres ugifte
søstre etterhvert ut i arbeidslivet, som læ
rerinner, butikkdamer eller på kontor.
Innenfor arbeiderklassen var lønnet ar
beid på heltid eller deltid for gifte kvinner
nokså vanlig, seiv om økende levestan
dard og inntrengen av borgerlige verdier
gjorde at en del kvinner kunne velge å
være hjemme. På det relativt velstilte,
nesten småborgerlige, Vålerenga, var det

Lokalpatriotisme oppsto, og guttene før
te kriger på vegne av bydelen, gjerne med
jentene som tilskuere. To menn forteller
fra sine guttedager i begynnelsen av år
hundret (etter Hodne): «Det var stadig
krig mellom Vålerengen og Kampen, og
da gikk det ofte vilt for seg. Vi møttes som
regel i parken som lå mellom Åkeberg
veien og Schweigaardsgate, og det kunne
være bort imot hundre unger av oss som
var i en alder av åtte år og eldre. Vi var
utstyrt med bue og piler ... Det ble et for
ferdelig leven, og det ble sendt bud etter
politi som kom og jaget oss.»

«Men det var rene miniverdenskrig
da Grunerløkka og Rodeløkka tørnet
sammen. Det var barn og unge som i blo
dig alvor møtte hverandre med skjold,



Ernst Bjerke
nestegningav
Iversløkka i
1870-årene.
Løkka lå på
vestsiden av
Iladalen. I tiåret
etter begynte
pionereneå
erobre Nord
marka. de bed
restilte ferst,
arbeiderbarne
først et godt
stykke ut i vårt
århundre.

stokker og stein. Blod kunne flyte, men
jeg kan ikke huske at det gikk så hardt for
seg at sykebil måtte rekvireres.»

at Nordmarka og de andre delene av Os
lomarka for alvor ble tatt i bruk som fri
tidsarena for barn og ungdom i byen. De
bedrestilte fra Vestkanten var først, men
østkantbarna kom etter. Skigåing overtok
på mange måter etter skøyteløpingen som
største attraksjon om vinteren.

Også på Vestkanten kunne det være
skarpe lokale forskjeller og motsetninger,
ikke minst fordi det fantes lommer av øst
kant der. Johan Borgen skriver fra Ec
kersbergs gate: «Øvre delen var altså be
bygget med villaer og et par villalignende
flermannshus, sånne med en familie i
hver etasje og rikelig plass for alle. Dertil
kom tre løkker; de var skumle. De sto i
sterk kontrast til gatens velhaverpreg. Li
kevel ga de følelsen av lys og rom. En iso
lert tarm av vår løkke bort mot Torsgate
var direkte farlig. Der hersket n’Harry fra
Briskeby, en skrekkinnjagende person
med lav panne, ingen hake og lange buk
ser. Nedre delen av gaten var og er
nittiårsbebygget, med den lange rekken
av anonyme leiegårder, der det bodde
mer enn en familie i hver etasje. Skillelin
jen var Frognerveien, der gikk den nye
trikken; det var en naturlig grense. Smått
kryp som jeg fikk ikke ferdes lenger enn
dit.»

Ernst Bjerknes fra «Professorbyen»
ved Ullevålsveien var en av pionerene og
utforsket i 1880-årene også området in
nenfor Tryvannshøgda og Sognsvann.
Det resulterte i verdens første skikart i
1890. Men unger og ungdom flest holdt
seg til de mange åpne løkkene i Kristia
niabebyggelsen og på jordene rundt de
nærmeste gårdene i Aker.

For arbeiderbarna sto ikke bare dårlig
råd i veien for å ta byens omegn i bruk til
lek og sport. Barnearbeid var utbredt og
kom i stadig større konflikt med skolen
etter som denne ble forbedret og krevde
mer av barna. I 1870-årene forsøkte myn
dighetene for første gang å undersøke
omfanget av barnearbeid: En fjerdedel
av almueskolebarna i byene hadde lønns
arbeid. Særlig fabrikkarbeidet for barn
i Christiania gjaldt det især tekstilfabrik
ker, tobakksfabrikker og fyrstikkfabrik
ker kom under sterk kritikk. Den første
arbeidervernloven hadde som et av sine

I NORDMARKA OG I FABRIKKEN

Det var mot slutten av forrige århundret

-



viktigste mål å regulere til dels hindre utviklingen fortsatte riktignok også etter
siste verdenskrig. Men det var i mellom
krigstiden det ble så synlig: døden som
en realitet i barns hverdag forsvant. Søs
ken, slektninger og venner ble ikke lenger
revet bort så ofte. Særlig ble det lagt mer
ke til at tuberkulosen en av de største
truslene mot barn og ungdom var i ferd
med å forsvinne.

barnearbeidet i industrien.
Industriarbeidet utgjorde bare en liten

del av barnearbeidet i hovedstaden. An
delen byskolebarn i arbeid ble fordoblet
mellom 1871 og 1914. Antagelig var grun
nen til denne økningen barnas (og fami
lienes) muligheter til å tjene en ekstraskil
ling, snarere enn at fattigdommen ble ver
re. Arbeiderfamilienes levekår ble lang
somt bedre gjennom hele perioden fra
1850 til første verdenskrig. I en voksende
storby, der handel, presse og servicenæ
ringer sysselsatte stadig flere, var det et
stort behov for budtjenester av mange
slag: levering av varer, salg av aviser,
bringing av beskjeder. En undersøkelse
fra 1911-12 viste at 30 prosent av guttene
og 13 prosent av jentene i folkeskolen i
byen hadde lønnet arbeid utenfor skoleti
den. Visergutt og viserpikejobber var de
vanligste, ved siden av barnepass og hus
arbeid. En god del arbeid fait nok utenfor
undersokelsen, for eksempel i de bifelle
ne der barn hjalp foreldrene i deres yrke.
I tillegg kom kravene om en arbeidsinn
sats i hjemmet, som sikkert var størst
overfor jentene.

Men også dødeligheten for voksne
sank mye, også det en tendens som har
fotsatt inn i 1980-årene. Når vi roser gam
le dagers familie og slektssamhold, har vi
lett for å glemme at mange barn for hund
re år siden mistet en av foreldrene før de
ble voksne. Hvert fjerde eller femte barn
omkring 1875 opplevde et slikt tap, mot
bare en av tretti i 1979. Å vokse opp med
de fleste av besteforeldrene i live er vanlig
idag, en sjeldenhet i forrige århundre.
Yngste barn i en søskenflokk ville i 1875
ha bare «1/5 besteforelder» i live, statis
tisk sett. 1979-barnet ville ha nesten tre
besteforeldre som levde (Dyrvik). Dette
er tall for hele landet, men Oslo er neppe
mye forskjellig. Et helt annet spørsmål er
det derimot om 15-åringen i våre dager
ser noe særlig til besteforeldrene. Har
han eller hun noe tid til dem, har de tid
til ham eller henne; bor de i det hele tatt
på samme sted?

«FRA STU A FULL
TILTOBARNSKULL»

De færre barna som vokste opp inn
over i vårt århundre ble også på flere
måter en annen rase. Materiell velstand
har senket pubertetsalderen for jenter
med tre år i løpet av hundre. Nittenårige
gutter er blitt ti centimenter høyere bare i
løpet av det 20. århundret. Dette var ikke
bare utilsiktede resultater av høyere leve
standard. Sunnhet var et slagord i mel
lomkrigstiden. Dette var æraen for inn
føringen av Oslo-frokosten og byggingen
av en rekke offentlige bad, de fleste reist
av kommunen. 1 det hele tatt sto stat og
kommune bak mange tiltak som fikk sto
re konsekvenser for barn.

Boktittelen ovenfor betegner den familie
revolusjonen som gikk for seg i norske
hjem i den første generasjonen av vårt
århundre. Barnetallet i husstandene, sær
lig i byene, og aller mest i Christiania/
Oslo, sank drastisk fra århundreskiftet til
1930-årene. Vi kan illustrere dette igjen
ved hjelp av tall for barnas andel av fol
ketallet. Mens 20 1/2 prosent av bybe
folkningen var under ti år så sent som i
1910, var andelen sunket til 7 1/2 prosent
i 1940! Man kan i 1930-årene ikke lenger
si at Oslo var en by som krydde av barn.

At barneflokkene ble små, betød i seg
seiv mye for barna; mer oppmerksomhet
og flere materielle goder. Men fruktbar
hetsrevolusjonen var ikke den eneste om
veltning i barnas liv. Helt siden tidlig på
1800-tallet hadde dødeligheten vært jevnt
synkende i Norge. Flere barn overlevde
spebarnsalderen og vokste opp. Denne

Men i 1920 og 30-årene var levestan
darden mange steder i Oslo rystende dår
lig. En boliginspektrise beskrev i 1920 en
utrolig rotteplage. På Rodeløkka lekte en
tre-årig jente på gulvet med dyrene. «Ja,
hun sier pus til rottene», kunne moren
fortelle (Kjeldstadli).
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ge muligheter for barna. Helt til 1960-
tallet var det tett med barn i indre by, det
som var Oslo inntil 1948. I det minste til
1950-årene var biltrafikken beskjeden, og
løkkene var enda en viktig del av bybil
det, disse åpne tomter og jorder som var
et funn for barn i alle aldre. I så måte var
ikke barn i byen mer opprådd for leke
plasser enn barna i de nye villastrøkene
omkring byen i Aker, som var vokst fram
siden århundreskiftet.

Disse ungdom
mene befinner
seg i en lang
tradisjon. Ga
tenertattibe-
sittelse som
barns og ung
doms domene.

BEGYNNELSEN PÅ
FRITIDSSAMFUNNET

En milepæl var åpningen av landets førs
te kommunale barnehage i Oslo i 1920.
Barnehagene i mellomkrigstiden fikk en
ny slags begrunnelse: middelklassens
kvinner beveget seg oftere ut i yrkeslivet
og ønsket å kunne kombinere oppbeva
ring av barna med et pedagogisk tilbud til
dem.

Mange av barnelekene var også slåen
de like over hele byen; her var noe som
gikk på tvers av klasseskillet. Overalt
klinket unger med glasskuler eller jernku
ler, her beskrevet etter Kjeldstadli: «Verst
var det å være «førster», best å være
«sjakk». For her gjaldt å treffe eller kom
me så nær de andres kuler at du kunne
«kvarte» på dem. Du satte ringfingeren
mot den ene kula og strakte ut tommelen
for å nå den andre. Var du heldig, fikk du
«klabb og babb», du traff én kule og kun
ne kvarte på en annen. Betalingen var fire
«stikk» for kvarting og tolv stikk for
klabb og babb.»

Samfunnet utenfor familien bød på
store endringer etter første verdenskrig.
Den første omfattende arbeidsmiljølo
ven, fra 1936, begrenset alt slags barnear
beid, ikke bare i industrien. Arbeidstiden
ble kortere, og dermed startet for alvor
marsjen mot det fritidssamfunnet som
har kommet til utfoldelse i annen halvdel
av århundret. Fritidssamfunnet betød or
ganisert virksomhet også for barn; i sport,
speiderbevegelse, musikk, avholdsbeve
gelse, kristelige lag eller politiske organi
sasjonen På det siste området gikk ar
beiderbevegelsen foran.

Fremdeles bød selve bymiljøet på man-
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det for mange barn lange dager uten å se
stort til foreldrene. Utenfor arbeiderklas
sen er dette et nytt fenomen, historisk sett.

NØKKEFBARNI DRABANTBYEN

Oslo som en by for barn har etter krigen
vært dominert av flere tendensen Færre
søsken, begge foreldre i fullt arbeid, opp
løste familier, oppvekst i drabantbyer,
barns lange fritid.

De fysiske omgivelser har forandret
seg voldsomt i den siste generasjonen.
Det nye familiemønstret og arbeidsmøns
tret betyr også at barnas aksjonsradius
godt hjulpet av de voksne er blitt stør
re. Barnehage, dagmamma, besteforeld
re, ja ikke sjelden en av foreldrene, finnes
i en annen del av byen. Men også barnas
hjemlige miljøer har skiftet. Omkring
1950 var fremdeles det viktigste miljø for
barna i Oslo leiegården med gaten og løk
ka. Et mindretall vokste opp i villastrøk
vest i indre by eller i det som før 1948
hadde hett Aker. Tidlig i 1950-årene sto
den første drabantbyen, Fambertseter,
ferdig. I løpet av 1960 og 70-tallet ble en
serie av drabantbyer bygget på hver side
av Groruddalen og rundt Østensjøvan
net. Gjennom hele det 20. århundret ble
det også bygget småhus, fra Nordstrand
til Røa og fra Filleaker til Høybråten.

En baby-boom i årene rett etter krigen
ble avlost av en by nesten like barnefattig
som i 30-årene. De 7 1/2 prosent barn
under ti år i 1940 ble riktignok til 13 1/2
prosent i 1950, men sank så til 9 1/2 pro
sent i 1986. Det skyldes at det er blitt fær
re barn i familiene, men også at det er blitt
færre familier. Over halvparten av hus
standene i byen består i 1980-årene av én
person; enkefolk eller ugifte.

Mange av de enslige angår bare barna
indirekte, som bestemødre, ungkarsonk
ier og familiens ugifte venner. Atskillig
dypere griper det når den enslige er den
fraskilte far eller mor. De splittede famili
er er en del av hverdagen for mange barn,
enten atskillelsen gjaldt foreldrene, beste
foreldrene, onkel og tante eller vennenes
familie.

Familiene forsvant mer og mer fra ind
re by. Igjen satt enkefolk, barnløse par
eller ugifte enslige, hvis ikke kontorer tok
over. I 1949 utgjorde barn under ti år 12
prosent av befolkningen i indre by, i 1986
var andelen sunket til 6 1/2 prosent. I
antall barn blir nedgangen enda mer
drastisk: fra 34.000 til bare 8.000 unger
under ti år i løpet av en drøy generasjon.
Færrest barn var det blitt på indre by vest.
Forfatteren vokste opp på et Majorstua i
tidlig etterkrigstid som yrte av barn, i alle
oppganger og på alle hjørner. 1 80-årene
hersker de gamle og de ugifte i de husene
som er bebodd.

En annen sosial «revolusjon» har bi
dratt ytterligere til atskillelse mellom for
eldre og barn. Fra begynnelsen av 1970-
årene til slutten av 1980-årene gikk fleste
parten av gifte kvinner ut av hjemmet og
inn i lønnet arbeid. I 1965 arbeidet 16
prosent av småbarnsmødrene i Oslo uten
for hjemmet, på deltid eller heltid. Denne
andelen ble firedoblet, til hele 64 prosent,
fram til 1986 (Gulbrandsen og Tønnes
sen). Spørsmålet om pass av barn i før
skole- og småskolealderen er kommet of
tere og høyere på dagsordenen. Siden
barnehager og fritidshjem ennå i 1988
rommer færre enn halvparten av barna,
er dagliglivet for mange foreldre blitt en
kamp om å skaffe praktikanter, dag
mammaer eller annet tilsyn.

Drabantbylivet byr kanskje på nærhet
til naturen og friskere luft i forhold til
bygatene, men aktivitetsmulighetene for
barn i de nære omgivelser er kanskje ikke
blitt bedre. Større utfoldelsesmuligheter
er snarere knyttet til det tilbudet som gis
av allhånde klubber og foreninger, der
utviklingen fra mellomkrigstiden har
fortsatt med uforminsket kraft. Organisa
sjonssamfunnet er kommet til å prege
også mer av de voksnes liv i etterkrigsti
den, fra 1960-årene kanskje i konkur
ranse med fjernsynet.

Hvordan ser det ut fra oslobarnas side?
Tallet på barn i barnehager har økt sterkt
i etterkrigstiden, og den pedagogiske si
den er styrket. De aller fleste barn trives
i barnehager og fritidshjem. Annen slags
barnepass blir lett ustabil; barna ser kvin
ner i forskjellige aldre komme og gå. Og
mange småskolebarn kommer hjem til
tomme hus etter siste time. I alle fall blir Alle faktorene ovenfor har virket i sam-
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me retning på familielivet, nemlig til
mindre kontakt mellom foreldre og barn:
altså oppløsning av familiene, begge for
eldre i arbeid, organisasjonsliv, fjernsyn
og lange arbeidsreiser som følge av nytt
boligmønster. I motsatt lei virket kortere
arbeidstid og kanskje færre barn i fami
liene.

Uten denne jen
ta og hennes
innvandrer-
søstre og brød
re, hadde indre
by hatt enda
terre barn enn
de få som fort
satt bor der.

Barns levekår i Oslo har gått gjennom
en tvetydig utvikling. De mørke bakgär
der og trange gater er försvunnet, men
trafikken er blitt den nye skygge over bar
nas miljø. Materiell nød er for de fleste
blitt erstattet av velstand, men kanskje
ledsaget av økende utrygghet i familien.
Et bedre pedagogisk tilbud, barnehager
og skoler går kanskje sammen med et
dårligere tilbud i hjemmene gjennom
TV-revolusjonen og fraværende foreldre.
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