GATEOPPTØYER I 180 0-Å RENE
Det var flere arbeidstvister som medførte uroligbeter
verst var
Onsum-krigen i slutten av 70-årene.
Ikke lenge etter var det en strid mot verkseier Scbibbye og hans tegl
verk, som ble ganske voldsomt maltraktert.
Under opptøyene, som skyldtes arbeidstvisten bos Sven Haug, måtte
opprørsloven leses, militær ble utkommandert og en mann endog skutt.
Så har vi typografkonflikten i 1889 med alvorlige opptøyer i Akers
gaten. En av deltagerne fikk et lengere opphold på Botsfengslet
til takk.
Ved 1. mai-demonstrasjonen i 1893 beslagla politiet en anarkistfane
som ble båret av en student og typograf Hansteen. Til en begynnelse
viste Hansteen seg nokså føyelig, men rettet så plutselig et voldsomt
overfall på politiinspektør Mossin. Dette ble signalet til noen heftige opp
tøyer, som politiet så vidt kunne mestre.
Samme aften innlededes Abelone-krigen. Krigen mot Abelone Kristen
sens beryktede bordell i Karl Xll’s gate, som jo er kjente saker.
Mai måned 1893 var kanskje en av de travleste i politiets historie.
Knapt var Abelone-krigen slutt så ble det opptøyer på Kampen. De
var rettet mot en fattigforstander, som hadde sagt til en gammel kone,
at hun kunne ta seg noe bedre for enn å ligge fattigkassen til byrde.
Kort etter bar det løs på Grunerløkka med voldsom stenkasting mot en
kjøpmann, som var beskyldt for å ba prylt opp en butikksgutt, noe som
slett ikke skulle ha vært tilfelle.
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På Torshaug var det opptøyer mot en mann ved hvis bedrift det
hadde vært streik. Ved Gassverket stod der en dag, helt uten foran
ledning, et større slag mellom politiet og en mengde urostiftere. Flere
politifolk ble såret av stenkastingen ved disse anledninger.
Omtrent samtidig med de første av disse opptøyer var det pipekonsert
mot frøken Fougner og hennes barnehjem på hjørnet av St. Olavs gate
og Pilestredet. Tusener av unge gutter og «eldre pøbel», heter det,
hujet og pep utenfor hjemmet og slo rutene inn hos den formentlige
barnemishandlerske, og 100 politifolk måtte til for å få bukt med opp
tøyene, som varte i flere dager.
Høsten 1894 var det valgene som gav anledning til spetakler. Den
10. oktober, dagen før valget, hadde politimester Hesselberg avskjediget
en overkonstabel, som hadde latt seg oppføre både på høyres og venstres
lister. Det førte til store demonstrasjoner mot politimesteren og politi
inspektør Mossin på valgdagens aften. Et par politifolk kom på sykehus.
Neste aften var det likedan. Først pipekonsert utenfor Mossins bolig
i Sjøgaten, og da massen ble jaget vekk dro de til politimesterens
bolig i Holbergs gate. En mengde ruter ble knust, gasslykter slått i styk
ker, folk ble skamslått og politimesteren såret.
Så grep ridende politi inn og dermed var det slutt den dagen, men
fortsatte neste. Opptøyene varte ialminnelighet i 3 dager.
Omkring 1900-tallet kommer makrellkrigen på Grunerløkka, som
antok svære dimensjoner. Igjen var det en kjøpmann som hadde fiket
opp en gutt, som hadde stjålet makrell fra ham.
I 1912 gikk det løs på Rodeløkken på grunn av noen uvederheftige
beskyldninger mot politiet. En politikonstabel fikk et slag av en jern
stang, så det var et under at han slapp fra det med livet. Kveld
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etter kveld samledes byens bærme, og spetakkelmakerne gjorde hele
bydelen utrygg.
Til sist skal nevnes opptøyene utenfor Det Norske Teater i 1914.
Det var gyrnnasiastene som laget pipekonsert og kastet stinkbomber,
pepper og nysepulver. Det gav etterpå årsak til svære gateopptøyer. Disse
spetakler i teatersalen og på gaten varte også i flere dager.

VALUTAVANSKER
Slike er vi ikke ukjent med i dag, i gamle dager var de av et annet slag.
Dikteren Christian Tullin hadde i 1761 tilbudt å påta seg salget av
den patriotiske «Tilskuer». De skulle koste 1 rd. 16 skill., han mente å
kunne omsette 20 stykker. Det var altså ikke mange penger det gjaldt,
men det var ham helt umulig å få kjøpt en anvisning på beløpet i noen
av våre større handelshus. Han hadde prøvet både hos Ancher, Collett
og Leuch, og det er jo klart at disse gjerne ville ha hjulpet denne tidens
mest yndede poet.
Tullin tror dog at det skal lykkes ham å få ordnet det på en annen
måte. Han mener seg å ha en del penger å fordre av kanselliråd
Johan Collett, som bodde på Rønnebæksholm på Sjælland. Han vil
nå straks skrive til denne «som jeg tenker er parat, saa skal jeg give
anviisning».
Også i 1763, da han atter skal sende penger til Kjøbenhavn, har han
store vansker med å skaffe en anvisning på Kjøbenhavn, men fikk den
til sist hos byfoged Hagerup. Det måtte være nokså brysomt å måtte løpe
byen rundt hver gang en skulle ha sendt noen penger. Brevene er til
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