AV EN GAMMEL KRISTIAN
ERINDRINGER OG TRADITION
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haar og skjeg og sit fine,
aandfulde ansigt,
tilsengs
i de senere aar, men aands*
frisk og livfuld til det sidste,
med usvækket hukommelse
og en sjelden evne til at
fortælle. Der var orden og
oversigt i hans erindringer
og familietradition og dyp
eftertanke i hans fremstilling.
I sit lange arbeidsliv, fra
midten av 1830*aarene, stak
han tilbake til driften ved

de gamle papirmøller ved
Akerselven, hvor ogsaa hans
slegt før ham hadde hat sit
Nils Larsen
arbeide. I de sidste 25 aar.
til 1905, var han Kristiania kommunes mand som arbeider ved
havneingeniørvæsenet og var der bl. a. med og tok op gamle
kanoner fra Kristian IV’s tid av Bjørvikens dyndfulde grund,
som blev mudret op til havn.
Det har været sagt, at vi ikke er særlig rike paa stedegen
tradition og slegtssammenhæng blandt befolkningen i Kristiania.
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Min gamle meddeler er dog et eksempel paa, at der findes mer
av levende sammenhæng med fortiden end man i almindelighet
tror,
ogsaa inden arbeiderstanden. Gamle Nils Larsen kunde
paavise og fortælle om sin slegt indtil oldeforældre baade paa
fædrene og mødrene side, knyttet til den samme by og bydel
(Sagene) gjennem tiderne.
FAMILIETRADITION.

I KRIGSTIDERNES TEGN.

Nils Larsens farfars far het Rasmus Amundsen og bodde
paa Haugen eller Vøienvolden (nuv. Maridalsveien 120), hvor
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Vøienvolden med tilliggende bygselhuse.

han forpagtet jorden. Han var født i 1745. Av eiendornmens
dokumenter— se St. Hallvard 3dje hefte 1916 side 227 frem*
gaar, at han efter al sandsynlighet var søn av den Amund
Engebretsen, som en kort tid eiet gaarden, og hvis enke Elen
senere blev gift med Anders Haagensen. Denne Amund Hau*
gen er da vor meddelers tipoldefar ved Sagene. Rasmus Hau*
gens søn var Niels Rasmussen Haugen. Han bodde paa gaar*
den til han var omkring 20 aar. Han kom tidlig ut i militær*
tjeneste. Straks han var gift blev han utkommandert som
«tollerist» ved Kristiansands befæstninger og var ute i hele 11
aar fra 1789—1800. Det var i anledning av krigstiderne og
særlig kaperiet, de holdtes samlet i Kristiansand. Stort var det
ikke at gjøre, men desto mere av fristelser. De utkommanderte
soldater fik i den tid lov til at drive med leilighetsvis sjauer*
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tjeneste hos kjøbmænd i byen for at skjøte paa lønnen; men
ellers gik det meget med drik og andet uvæsen. Mangen fik
en knæk for livet under den lange militærtid. Saa var det nok
ogsaa med Niels Haugen.
Imidlertid var hans søn, Lars Nielsen, født derhjemme paa
Sagene i hans første tjenesteaar, revolutionsaaret 1789. I farens
fråvær opfødtes han hos sine bedsteforældre paa mødrene side;
de var knyttet til Monsesagen 1 ved Beierbroen og bodde i
Monsestuen, en sagstue for arbeiderne midt paa Løkken, hvor
nu Ringnes & Co.s bryggerikompleks indtar hele pladsen. Hos
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Gaardinteriør, Lilleborg.

disse gamle, vor fortællers oldeforældre, blev gutten ogsaa op*
draget, da det som sagt var smaat med hans i 1800 hjemvendte
tar. «Mormor fortalte meget om sin far. Han hadde oprinde*
lig været rokkedreier og reiste en del som saadan i Smaalenene;
men han kom tidlig med sin kone til Kristiania og fik arbeide
ved Monsesagen. Senere blev han nattevækter, flyttet da op i
et av «de smaa gule husa», som laa paa nuværende Lilleborgs
grund. Men hans distrikt og rute som nattevækter var helt
nede i Storgaten; og det var langt og længere end langt i den
tid. Ogsaa oldefar var ute som militær i sine unge dage. Om*
Eiedes av Mogens Larsen Monsen paa Linderud.
den øverste del av hans eiendom Øvre Foss.

Monsestuen laa paa
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kring 1760 var han utskrevet helt til Holsten i noen aar. Det
var noe rukkel med russerne for danskekongen dengang.
Ja krigstjeneste har sat sine merker i slegten min, som De
kan skjønne. Den sidste som var ute var far. Han blev ut*
kommandert i 1810—1815. Fem aar var fast takst dengang.
Han var for det meste nede i Fredriksstad. Om vinteren var
det gjerne noksaa stilt. De laa i kantonnering og han fik lov
til at komme hjem turvis paa vintertiden til sin arbeidschef
Ludvig Mariboe. Ellers var de ræd for at slippe folka fri, for
at de ikke skulde bli løsgjængere og forbrydere; men de som
hadde fast arbeide og gode chefer fik lov. Far fortalte fra den
tid: En halling sa til sin kaptein, som negtet ham hjemlov:
«ja faar jeg ikke lov, saa gaar jeg til sjølve huvue (3: obersten).»
Han gik; det blev permission, og han var kry.
Begeistringen for krig og forsvar mot svensken var over*
vættes stor, sa far, trods det elendige liv og den smale kost.
Det var ikke stort den menige mand hadde at fare med. Da
far skulde reise efter ankommen militær ordre, arbeidet han
under Mariboe paa Økern. Det skulde meldes til arbeidsher*
ren. Mariboe pleiet at komme ridende, og de maatte passe
paa at træffe ham, før han gik ind. Lars gik paa og frembar
sit erende, idet Mariboe steg av hesten. Denne svarte: «Ja
da maa du avsted. Seiv jeg maatte avsted, om jeg fik ordre.»
Saa sier Watson, Mariboes engelskfødte gaardsbestyrer, som
stod der: «Den arme karl har ingen reisepenger.» «Gi ham
12 skilling!» sa Mariboe. «Jeg gir ham tive,» sa Watson.
«Ja gjør saa,» sa Mariboe, og dermed var audiensen forbi.
Far klarte militærlivet bedre end hans far hadde gjort;
men han var dog en tid utover noksaa svak for det sterke. Og
da han saa korn i arbeide ved kornmøllen hos Grimer blev det
noksaa ilde. Der var en svare brændevinsdrikking ved møllen
i den tid, det var omkring 1820. Men saa besluttet han sig
til at bryte overtvert og tok samtidig nyt arbeide, nemlig ved
Glads papirmølle straks ovenfor Beierbroen. Dit flyttet han
op i 1824. Griiner kaldte ham ind for at gi ham drikkepen*
ger for godt reparationsarbeide paa kvernen. «Nei,» sa Lars,
«jeg kan intet ta imot, for jeg har stedd mig op til Glad paa
papirmøllen.» «Jeg vet det,» sa Griiner, «men hvorfor gjorde
du egentlig det?» «Jo det er saa store fristelser med brænde*
vin blandt folka her ved kornmøllerne, og nu vil jeg være fri
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det og bli avholdende.» Dette holdt han ogsaa; men mor for#
talte, at i overgangen fra brændevinet til helt avhold blev han
saa syk, at hun trodde han skulde stryke med. Dog da han
kom over det blev han desto kjækkere.
Mor hadde ogsaa minder fra krigens tid. Hun var født i
1793 og blev konfirmeret 1808 i Akers kirke. Naar læser#
barna kom ut fra presten oppe paa Akersbakken var altid det
første at kikke over til Grefsenaasen og Ekeberg for at se, om
varderne skulde være tændt. Fienden kunde jo ventes naar#
somhelst søndenfra.
Underlig var det om søndagen i kirken
ikke at se en eneste mand i sin bedste alder, bare kvinder,
graahaarede kaller og unge gutter. Alle de andre var ute i
krigstjeneste. En av hendes medkonfirmanter stod til konfir#
mation i fuld mundur. Han skulde ut som tambur dagen efter.»
BARNDOMS# OG UNGDOMSMINDER.
Vor gamle fortæller var seiv født 1822 i Reutergaarden
(nuv. Sandakerveien 24). Den har navn efter den hollandske
papirmester Reuter, som i begyndelsen av forrige aarhundrede
fungerte ved Øvre papirmølle (Bentse). Fra Reutergaarden
flyttet faren til Bondegaarden, Sandakerveien 23, opkaldt efter
Bonde, egentlig Bohn, en i gammel tid indflyttet tysker.
Det forjættede land i hans barndomstid var terrænget langsmed
elven, først og fremst nede ved Myren. Ret ned for Reuter#
gaarden laa «Kulpen» eller «Dopulen», et dypt sted i elvemyren
med flytetorv, som steg og sank med vandstanden. Det øvet
en mystisk, men sterkt dragende magt paa gutterne. Frembød
ogsaa en original, spændende sport i retning av at «flye
seier». Finere og mere storartet var det oppe ved «Øia» i
elven ovenfor Bentse. Øia laa dengang som en virkelig ø,
omflytt paa alle sider av elven. Den tilhørte Bentse Bruks
eiere, herrerne Jacob Juel og Svend Moestue, som hadde kjøpt
efter Mariboe. «Øen var indrettet til et romantisk utflugtssted
med lysthus, bænker og terrasse. Eierne samlet ofte der sine
venner fra byen til festlig sommerstevne, og vi gutter som saa
til paa avstand syntes det var et paradisisk liv som førtes der
paa Øia da.
Der vanket digteren A. Munch og skal ha sunget en
hymne til Øens pris. Blandt de besøkende var ogsaa oberst#
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løitnant Broch, far til Ole Jacob, en kjæmpeskikkelse, som
altid fyldte mig med en frygtblandet glæde. Jeg kjendte
ham godt; for han stanset otte hos far nede i Sandakerveien,
naar han var paa vei til Øia. Far hadde været hans militære
oppasser i sin tid. Og Broch var ikke storagtig, men gemein
og husket vel paa en simpel soldat gjennem livet. Far maatte
fortælle hvorledes det gik ham og vise frem os barna. Da
gjaldt det at løfte hodet, se ham ret ind i øinene og være kjæk.
Men den store morskt utseende mand skræmte jo litt, og det
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Øia i Akerselven ved Bentse, som den nu ser ut

hændte, at jeg rømte unda for visitationen, naar jeg saa Broch
nede i veien.
Paa nedre papirmølle var en fuldmægtig Jeremiassen
(f 1829). Han bodde paa møllens eiendom, snippen mellem
Myrens hovedbygninger og Bentsebrogaten. Huset er forlængst
nedrevet, Jeremiassen la merke til «det fine selskap», somjuel
og Moestue samlet paa Øia; men han var
trods al sin læng*
sel derefter
ikke fin nok til at være med der. Imidlertid
fandt han, at betegnelsen «Øia» var altfor simpel, og gav den i
tidens smak navnet San Domingo, efter republikken paa Haiti;
men navnet vilde ikke slaa igjennem. Det var og blev «Øia».
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Jeremiassen var idethele ikke heldig med sin navnegivning.
Nede ved elven paa det nævnte grundstykke blev opført en
bolig for arbeiderne ved papirmøllen. Den kaldte Jeremiassen
for «Strømtangen»; men det navn som blev fast, og som hæn?
ger i den dag idag, var det som blev sat paa av Per Børresen,'
en for sine gode slagord bekjendt arbeider; han kaldte den
«Fuglesangen» efter fangetaarnet paa Akershus. Som bekjendt
er ogsaa det andet taarn paa Akershus, «Vaagehalsen», opkaldt
her ved elven, paa den anden side hvor Graahs fabrikker ligger,
men den opkaldelsen stikker aarhundreder tilbake. («Fuglesan?
gen» blev senere flyttet op i Sandakerveien nr. 55—57. Nu ned?
revet for den nye brandstation.)
Som andre barn var ogsaa vi meget interesseret i de
originaler og raringer som færdedes ved Sagene i de tider. Der
var frygtindgydende kjæmper som «Kal med det skakke beinet»,
hvis umaadelige kraft kun gigta kunde knække tilslut, og
«Fylde?Daniel», hvis navn noksom betegner hvad der knækket
hans kjæmpekraft. Han førte under sin militærtjeneste saa
vildt et liv, at en slegtning av mig, Per Persen, i sin tid slap
al tjeneste -for Daniels skyld. Per blev paa sessionen spurt
hvor han var fra. «Jeg er oppe fra Saapesyderiverket.» 1 «Nei,
da vil vi ikke ha dig. Er du fra samme sted som Daniel
Larsen, faar det være det samme; slike folk kan vi ikke ha med.»
Daniel var slik, at han solgte munderingen sin og drak op.
Per slap.
Der var fremdeles den berømte kvaksalver gamle Erik Smed
paa Labakken, hvis lyst var at spjælke brukne bein og armer
og smøre dem med «føredraaper» (det første stof som frem?
kommer ved brændevinsbrænding), den rene forgift.
Det blir for langt at nævne dem alle; men én underlig
skikkelse maa jeg ta med ber, det var «Spaa?Lorens». Han
bodde længe nede i Telthusgaten, men vanket mest oppe ved
Sagene. Man mente han hadde noget av en spaadomsaand.
Den var dog ihvertfald sterkt tilsat med øltørst. Hans mund?
held var: «Du faar gi noen skellinger til øl naa, saa skal jeg
spaa dig.» Jeg prøvet ham én gang i min ungdom. «Jeg bryr
mig ikke videre om spaaingen din, Lorens, men du kan faa
1 En række smaahus som laa i svingen mellem nuværende Treschows?
gate og Brochmannsgaten, og hørte til det gamle Treschowske sæpesyderi og
oljemølle.
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si mig én ting: skal jeg altid bli gaaende i arbeide her ved
papirmøllen?» Spaa*Lorens gik i vei med at granske. ResuL
tatet var følgende: «Nei, du kommer til at slutte her, og siden
nære dig ved haandtering med ild over vand.» Jeg blev efter
mange aars forløp ansat ved havnevæsenets opmudringsarbeide
i Bjørviken, hvor jeg var fyrbøter og senere maskinist ombord
paa den store mudderpram. I sandhet ved ild over vand.»

ARBEIDSGIVERE OG ARBEIDERE
I DEN GAMLE TID.
Oppe paa Sandakerjordet er der to paralelle gater. Nils
Huusgate og Fredrik Gladsgate.
De er opkaldt efter to
brødre: Nils Huus paa Kjelsaas og Fredrik Glad paa Grefsen;
sønner av kjøbmand og stadskaptein i Kristiania, Andreas Huus.
Denne var til sin død i 1779 medeier av nedre papirmølle. Saa
arvet sønnerne andelen i møllen, og Fredrik blev den som drev
den som arbeidsherre. Han antok navnet efter sin mormor
Margrethe Glad, 1 gift med løitnant J. G. Treschow, søn av
Bjølsendndustriens grundlægger, Gerhard Treschow.
Nils Huus var en stille, pyntelig mand, broren var mere
morsk og streng. En skomaker, Mads Willumsen, arbeidet med
sæletøireparation hos Nils Huus paa Kjelsaas. En dag kom
Huus til ham i drengestuen, hvor han arbeidet, og sa: «Naar
du er færdig her hos mig, skulde jeg be dig komme til Glad
paa Grefsen og hjælpe ham med noget.» Mads, som ikke anet
slegtskapet, svarte: «Men han skal være sneven av folkevond,
har jeg høtt.» «Nei, der tar du aldeles feil, min kjære Mads,»
sa Huus, «han er jo min bror.» Mads blev svært lei over
hvad han hadde sagt, som rimelig kan være, og han skyndte
sig at si; «Ja, jeg skal nok komme.» Siden arbeidet han hos
Fredrik Glad hvert aar til gjensidig tilfredshet.
Min gamle meddeler uttalte paa grundlag av sin fars og
egen viden og erfaringer, at forholdet mellem arbeidsgivere og
arbeidere i de dage var gjennemgaaende godt og fredelig; det
gjælder særlig første halvdel av forrige aarhundrede. Det var
noget av det gamle patriarkalske forhold. Sagbruks*, kornmølle*
1 Den gamle vilde vite, at det var grandonkelen, Glad paa Nedre Foss,
som gav ham baade navnet og dertil 400 spd. om aaret.
4

«St. Hallvard».

1917.
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eller papirmølleeieren var «hosbonden» som hadde omsorg og
hjertelag for folka. Seiv under de opkommende mere fabrik*
mæssige forhold regnedes de alle som tilhørende husstanden
paa en maate.
«Der kunde nok være «hunder» blandt disse hosbonder
ogsaa,» sa den gamle, «og da tyrannisk optræden efter tidens
leilighet. Men med de fleste var det dog saa, at kom en in*
denfor den haarde skal og visste at ta dem paa den rette
maaten, saa var der et hjertelag og en velvilje som var at stole
paa.» (Undtagelser findes jo alle dage i den slags tyranner som
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indenfor skallen kun har feighet som aldrig skilles fra gru*
somhet.)
Saa kom han med en historie fra Fredrik Glads og nedre
papirmølles tid. Den foregik for henved 100 aar siden og er
karakteristisk for forholdet mcllem arbeidsherre og arbeider
under et slags konflikt i de dage.
«Paa øvre papirmølle, som var overtat av Jacob Juel o. fl.,
hadde denne fundet paa at slaa ned lønnen med 4 skilling.
Han fik ogsaa Glad paa Nedremølien til at gjøre det samme.
Arbeiderne paa Øvremøllen gjorde arbeidsstans og drev under*
handlinger om at faa den gamle løn igjen. Det lykkedes imid#
lertid ikke helt. De gik da paa arbeiderne ved Nedremølien,
som holdt sig i ro, og de haanet dem, fordi de ikke turde
snakke til hosbonden sin engang. Det virket. Glads arbeidere
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blev enige om at gaa op til hosbonden paa Grefsen og snakke
med ham om at faa den gamle løn igjen.
Ja, de kom op paa gaarden. Glad var langt ute paa jor*
derne, og der stod de. Saa kom jomfru Rantzau ut. Hun var
Glads husbestyrerinde, et dygtig, kraftig og noksaa mandhaftig
kvindfolk; stadig at se kjørende alene i karjol fra Grefsen til
byen for indkjøp, et særsyn ide dage. Hun visste saa vel,
hvorledes Glad skulde tages, baade hvad hun ikke turde vaage,
og hvad der kunde gaa godt.
«Men kjære dere, kommer I slik i flok og følge op til
gaarden nu! Han er saa gæren om dagen: jeg har aldrig set
ham slik som siden dette lønsspørsmaalet kom op. Men hør
nu mit raad. Naar han nu kommer og bærer sig mot Dere,
saa svar ikke igjen, ikke et eneste ord. La ham bare rase
helt ut, og snak saa efterpaa pent med ham om det I vil.»
Glad kom. Og da han saa hele arbeiderflokken paa
gaardstunet, begyndte han at bære sig paa lang vei. Han bøla
som en tjaar og kom med løftet stok, som om han skulde
breide paa dem.
De stod op til en væg, og han stanset op
foran dem og øste op over dem saa det forslog. Tilslut var
han færdig og træt. Og saa sa han endelig, da de intet svarte: «Men
kjære dere,hvorfor i alverden kommer dere paa mig her like op paa
min egen gaard ?» De puffet frem min far. Han var slik en
sindig mand og hadde saa godt et ord paa sig, grei og avhoh
dende som han var. (Der kom taarer i de klare nittiaarige øine,
da han nævnte sin far.)
«Jo,» sa han, «arbeiderne paa Øvremølla mente paa det, at
vi var saa daarlige karer, at vi ikke torde snakke med hosbon*
den vor engang. Det vilde vi ikke høre. For vi vet ikke
andet end at det er godt og fortrolig forhold mellem Dere og
os paa mølla. Og saa gik vi trøstig og vilde snakke med Dere
om at faa den gamle lønna igjen.»
«Nei, sa de detl» brøt
gammeln ut. «Sa de det paa Øvremølla? Men det skal de
være blaa for. Og han Juel ogsaa. Det er ifra ham det er
kommet dette vonde, som jeg har værket for naa saa længe.
Og naa skal I høre det. Lønnen skal være den gamle, som
Dere hadde før. Og den skal jeg holde saalænge jeg lever
uten avslag!»
Det holdt han ogsaa.»
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ARBEIDERKAAR.

LØNNING.

BOLIG.

BUDGET.

Naar talen kom paa arbeidernes løn i den gamle tid, frem*
hævet vor gamle fortæller, at lønningerne vistnok var smaa
sammenlignet med vor tids takster, men man maatte huske paa
pengenes langt større værdi dengang og paa de forholdsvis
smaa og faa utgifter en arbeiderfamilie hadde. Der var ingen
større stas med klædedragten, ingen luksus i levemaaten, hus*
leien liten og ingen, dygtighet i hjemmelaging av mat og hjem*
metilvirkning av klær og husredskap i fuld sving.
De lønningssatser som i det følgende gjengives, kan reg*
nes som gjennemsnitlige i tidsrummet 1800—1850 og videre
indtil den tid da den fabrikmæssige storindustri nærmet sig.
I det ældste arbeide, sagmøllerne og kornmøllerne, var en
arbeiders dagløn gjennemsnitlig 1 mark og 12 skilling. En for*
mon hadde sagarbeiderne i retning av ved. Den regnedes
aldrig paa, saa disse folk i det store og hele hadde frit brænd*
sel. I denne sammenhæng kan nævnes, at der til de forskjel*
lige sagbruk ved elven hørte sagstue, som altid stod opvarmet
som lokale for arbeiderne i fristunder, og ikke mindre for den
store skare av tømmerkjørere som dag ut og dag ind besørget
kjøringen, dels nordenfra, dels mellem Strømmen
Lillestrøm*
men og Sagene.
Arbeiderne ved papirmøllerne, nedre mølle ved Beierbroen,
øvre mølle ved Bentse og Jerusalems papirmølle ved nuv. Lille*
borg, stod et trin høiere paa lønningsstigen. De egentlige
papirmøllere med arbeide hele aaret rundt, skjeppere, linjere og
paksvenden, hadde høieste lønning med 2 mark og vel saa det.
Golskerne, som tok papiret fra massen i formen, hadde snaut 2
mark. Gjerne litt yngre folk var hefferne, som la papiret paa
filten, de hadde 1 mark og 16 å 18 skilling.
De forholdsvis faa bygningsarbeidere som graastensmu*
rere, snekkere og tømmermænd hadde op til 2Vs mark i
dagløn.
Som før nævnt laa det de gamle brukseiere paa hjerte at
skaffe sine folk «husvær». Paa en tredobbelt maate søktes det
gamle boligspørsmaal løst. Helt enkelt løste det sig i den
ældste tid ved «drengestuens» hjælp. Arbeiderne ved gaardens
sagmølle eller kornmølle ved elven tilhørte gaardens husstand.
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Særlig de ugifte arbeidere laa i drengestuen, som efterhvert i
tidernes medfør utvidedes mest mulig, og særlig da pakkedes
mere og mere fuld, ved sengesteder tæt i tæt og i to høider.
De gifte, arbeiderfamilierne, var knyttet til gaarden som inder*
ster eller husmænd med sine smaa hus paa grunden.
Denne form sprængtes naturlig litt efter litt, idet den gamle
industri vokset og blev mere fabrikmæssig med stedse større
antal arbeidere. Drengestuen flyttet saa at si ned til arbeids*
stedet. Der byggedes i elvens nærhet arbeiderboliger (brak*
ker) tor ugitte arbeidere og stuer for arbeiderfarnilier, saa vidt

Typer paa gamle arbeiderhjem ved Sandakerveien

At ihvertfald en stor part av den faste arbeiderstok hadde hus*
vær foruten lønnen i rede penger.
Ad denne vei kom man et godt stykke frem, men den rak
ikke helt til, dels sprængtes ogsaa den av virksomhetens vekst,
dels laa der hos de faste arbeidere med familie en stedse sti*
gende träng til eget hus i eget eie. Særlig papirmøllerne stræ*
vet av al magt for at bygge sit eget hjem. Og her fik arbei*
derne av de gamle brukseiere god hjaelp i tomt og beredvillig
tilskud og laan.
Ved hovedaarerne langs elven ved Sagene, Maridalsveien
og Sandakerveien, findes der i den lange række av smaa enetages
hus endnu ca. 50 som er bygget av møllearbeidere i den nævnte
periode. De er ringe og uanselige at se til; men de har været
de gode hjem gjennem tiderne, og der er en egen marg og
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karakter i smaahusenes slegter i sammenligning med befolknin?
gen i den senere tids leiehus paa 3 og 4 etager med de
mange familier under ett tak.
Der kom som bekjendt efter /den gamle tid en storindu?
striens periode, hvis nye forhold vokste alle vedkommende over
hodet
og over hjerte. Det fik gaa som det kunde med bo?
ligforholdene paa egen haand. Indtil man nu i seneste tid har
kunnet begynde atter at sanse paa, hvad vigtig sak her forelig?
ger, og virkelig har begyndt at la baade forstand og hjertelag
gi sig utslag i byggevirksomhet og reisning av hjem inden ar?
beiderstanden. Men der skal arbeides længe og vel, skal en
forholdsvis naa det maal, som svarer til hvad den gamle tids
arbeidsgivere drev med i retning av arbeidernes husvær.
La os tænke os en arbeiderfamilies husholdningsbudget for
en 75 å 100 aar tilbake, Mandens indtægt for aaret i rede
penger kunde i tilfælde av fast arbeide aaret rundt være en 5
å 600 kroner i vor mynt, i mange tilfælde betydelig mindre.
Hvorledes kunde det greie sig? For det første er at merke, at
ogsaa de gamle bruk kunde benytte kvindernes hjælp i det
smaa og med nogen lempelse av tiden, særlig længere mid?
dagsfrihet for husstellets skyld, likeledes hjælp av barn med
nærsagt ingen aldersgrænse nedad. Derved kunde indtægten
økes med en halv gang til saa meget, ja indtil det dobbelte.
Ved papirmøllerne arbeidet like saa mange koner som mænd
foruten en del barn.
Dernæst var utgiften til husleie liten eller ingen. Hvor
familien ikke hadde frit husvær, gik husleien op i høist en
IV2 å 2 daler maaneden.
Hvad beklædning angik, saa kjøp?
tes vistnok en del vadmel til fint. Men vævning hjemme var
meget almindelig. Hverdagsklær lagedes altid i huset. Bukser
til hverdags og sommerbruk syedes oftest av strie, som kjøptes
til en svært billig pris. Papirmøllearbeiderne benyttet desuten
til dette bruk avlagt filt fra papirmaskinerne, som de fik gratis.
Matstellet var enkelt og tarvelig. Litet kjøtmat vanket der. Dog
holdt den gamle skik sig med at kjøpe en kvige om høsten av
vestlandsdriftene. Noget betaltes da om høsten, og resten om
vaaren, Derved hadde de en del salt?mat. Mange fødde op
gris. Kjøtmaten av den blev likeledes brukt saltet. Ellers graut
hver kveld, mindre med kaffe og brød; kornkaffe bruktes dog
ikke saa litet av.
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«Det var fin og nøie økonomisk beregning i gamle dage,»
sa den gamle, «og hvor ikke brændevinet ødela kraften, kunde
en arbeiderfamilie klare sig rent merkelig godt.»

HELG OG HØITIDSMINDER.
«julehøitiden var den egentlige hjemmets festtid. Jutemor#
genen (3: juleaftens morgen) var den eneste dag i aaret, da
manden var tidligst oppe og trakterte kona med kaffi paa sen#
gen. Kvind folka hadde ellers i sandhet et slitsomt arbeidsliv.
Noe slikt som juletræ fandtes jo ikke dengang; men der
var egen høitidelig stemning over huset i julen. Bedstemor
gjorde det efter landsens skik festlig for os ved at lære os
barna julesalmer og sange. Ut over dagen, juleaften, kom noen
fattige koner, som gik to og to og sang for dørene. Jeg husker
endnu noe av den gamle sang. Den begyndte med skabelsen,
gik frem til syndefaldet og saa videre til frelsens bebudelse.
«Saa skapte Gud himmel og skapte han jord
alt efter sit det almægtige ord,
planeter og andre smaa stjerner.
Saa skapte Gud Adam, den allerførste mand,
i paradisets have der satte Gud ham
og gav ham over alle ting at raade,
han skulde regjere den fuglenes hær ;
men ikkun det træ som æblerne bær
det blev ham förbudet at røre.
Saa fældte Gud Adam i søvnen saa sød,
saa tok han et ben alt udav hans kjød
og derav han bygget en kvinde.
Saa vækket Gud Adam av søvnen saa sød,
da stod der for hannem den deiligste mø,
den skjønneste kvinde paa jorden.
Saa klappet han hende paa rosenrøde kind,
kom følg du mig i paradiset ind
for blomsterne der at betragte

Saa kom syndefaldet, som de sluttet med denne linje:
Derfor er vi syndefulde alle.

Tilsidst sang de om forjættelserne og julebudskapet, og
ønsket saa alle en glædelig jul. De fik altid gaver dels i mat
og dels i penger.
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Fremover i julehelgen var der forskjellige sange, ikke bare
salmer, som bruktes. De militære sang meget en sang om
Karl XII, som jeg ogsaa husker litt av:
Kong Karl han var en saadan Ka’l
han vilde sig indbilde
at tage fæstningen Fredrikshald,
men det bekom ham ilde.
Ti som han kjæk for byen stod,
han svømmet i sit eget blod,
sin kongetrone her forlod
og døde samme time

Hellig tre kongers kveld kom gutter fra Waisenhuset,
«stjernegutter» og sang for døren:
Denne stjerne den lyser saa viden om hjem,
den lyste jomfru Marja til Betlehem

Ogsaa de fik da en liten gave, helst noen skillinger, og
saa sang de sin tak:
Stor tak for den gave vi har faat i denne kveld,
vi ønsker eder alle at leve vel,
Godnat
Godnat!

Senere ut paa aaret kom Gregoriusbrudene, l smaa jenter
som var utklædt med forskjellig stas. De hadde særlig i den
æidre tid ogsaa hat sin faste sang, og fik gaver som de andre.»
Søndagshelgens minder knyttet sig til den gamle ærvær,
dige Akers kirke. Det var et vældig distrikt som sognet dit,
fra Nordmarken til Oppegaard og fra Bærum til Gjelleraasen.
Forholdsvis kort kirkevei hadde jo forstadsfolk heroppe paa
begge sider Akerselven. Men det var i sandhet en hel reise
for mange fjerntboende. Da den gamle fortæller gik og læste
for presten, samledes alle i konfirmantlokale paa Akersbakken.
Han husket gutter som maatte op og hjemmefra kl. 4 om mor#
genen for at naa frem i rette tid, og de kom ikke hjem før ut
paa kvelden.
Han blev konfirmert av sogneprest Iver Hesselberg i 1837.
«Hesselberg var en staut, militært utseende mand, med varmt
1 Cfr. Gregormessen Ilte mars, efter den katolske kirkes helgen Gre.
gor den store.

Av en gammel Kristia nia>arbeiders erindringer og tradition.

57

hjertelag, men noksaa fus. En sj elden veltalende og kraftig
prædikant var han og hadde en malmfuld røst. En søndag, da
militære rangspersoner besøkte kirken og kom med klirren og
larm for likesom at vise sig, stod Hesselberg allerede paa
prækestolen. Han brøt av og sa: «Hvem har ordet, sporerne
eller jeg
eller rettere Vorherre?» Det blev stille.

Jeg avslutter her den gamle arbeiders erindringer. Der
var vistnok mere end jeg her har kunnet fremstille og gjengi;

men vor samtale dreiet sig jo efter hvert mer og mer om den
kommende verden, mot hvilken han, med al sin dype rot i
svundne tider, saa inderlig længtet. Jeg bringer tilsidst et
billede av hans bolig i de senere aar av hans liv. Det er den
lille gamle eiendom Sandakerveien 5, interessant som type paa
den ældste bebyggelse inden distriktet.
[Huset stikker langt tilbake i det 18de aarhundrede og
laa under Øvre Foss, som eiet jorden helt op til nuvaerende
Holstgate. Denne del av Øvre Foss eiedes igjen av cancelli*
raad Monsen paa Linderud.
Grundavgift av tomt be*
taltes til ham og senere til assessor Mathiesen. Om*
kring aar 1800 eiedes det lille hus av en Engebret Paulsen,
hvis grundleie til Mathiesen var 4 ort. I 1811 solgte Paulsen det

58

Halfdan Møller: Av en gammel Kristiania-arbeiders erindringer.

til møllersvend David Pedersen Kanster for 170 rigsdaler.
I 1849 gav kjøbmand H. P. Thoresen 336 spd. for eien=
dommen. I 1854, da enkemadame Perthe Christine Valle
overtok huset, stod den i 400 spd. Fra 1888 var eiendommen
i familien Kleisers eie, med kjøpesum av kr. 3 200,00.
Den blev ifjor solgt til Kristiania kommune for kr. 3 800,00.]
Halfdan Møller.

