ABELONE, VATERLANDS DRONNING
M. C. Øverland forteller i sin artikkel, «Trekk fra det mørkeste Chri
stiania» («St. Hallvard» XV) om «Vaterlands dronning», som ma ha
vært en eiendommelig skikkelse. Offisielt drev hun i en forfallen
rønne i Karl XIFs gate en mindre bevertning, men det var ingen tvil
om geskjeftens egentlige beskaffenhet, tøsetrafikk. Slike etablissementei
var det visst nok av nede i Vaterland.
Det var en staselig dame denne Vaterlands dronning, eller fm Abelone
Christensen, som hun i virkeligheten het, stor og staut, og hva kreftene
angår, så kunne hun nær sagt binde an med hvem som helst. Det pussige
er at hun var populær i politikretser, ja, hun gav mangen gang politiet
en håndsrekning. Hvis det var tale om en vanskelig arrestasjon, kunne
hun ofte redde situasjonen for den arme konstabelen. Det var ikke så
sjelden hun som fikk nøkkelen til signalboksen, laste den opp og slo
alarm. Ja, hverken tyver eller helere var nok videre glad i henne, for
også her hjalp hun rettens håndhevere rett som det var. Politiet matte
ofte ty til henne når det gjaldt å skaffe opplysninger, hun kjente jo alle
i Vaterland. Det stod respekt av henne.
Men ett stod klart, noen innblanding i hennes egne affærer, ville hun
ikke vite av, politibesøk i etablissementet var ikke ønsket. En gang vai
dog dette ikke til å unngå, nemlig da hennes mann ble drept en gang
i første halvdel av 90-årene. En bonde hadde turet ganske friskt i
Abelones bevertning. Det er mulig han var litt påvirket, men allikevel
klar nok til ikke å like regningen, opplagt opptrekkeri, mente han. Det
ble krangel, porten låst, her skulle betales. Noe som en ikke hadde tatt
med i beregningen var at bonden hadde revolver pa seg. Den ble brukt,
og det kostet altså Christensen livet. Han ble truffet i ryggen. Bonden
erklærte at det var hans mening å gjøre ende på sitt eget liv ogsa, men
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fikk det ikke til. Og det var heldig for ham, for så utrolig det enn høres,
ble han frikjent for dette drap. Han ble selvfølgelig arrestert, og det ble
Abelone også, men henne gikk det ikke fullt så greit med. Noen større
straff fikk hun dog ikke.
Det hele var en stygg historie, og det ble et svare spetakkel utenfor
rønnen til Abelone, Abelonekrigen i 1893. Etter dette fikk dronningen
av Vaterland seg et nytt lokale, også nå i Karl XIFs gate, et hus som
for lengst er revet. Det må ha ligget rett overfor Karpusgården (Karl XIFs
losji). Abelone drev sin virksomhet på lovens grense og ikke så sjelden
over denne, hvorfor hun måtte ut med større og større mulkter for ulovlig
brennevinssalg, men kafé drev hun ikke lenger, det kaltes «delikatesse
forretning».
Det fortelles en historie om henne og en snekker. Denne var pr. kasse
og inviterte Abelone med på Den Typografiske Förenings julefest
(i 1899). Her spanderte han i det vide og brede på henne og endte med
å slenge en hundrekrone til kelneren, hvoretter han var helt blank. Han
fulgte så sin dame hjem, og ville ikke la seg stoppe ved porten. Men
Abelone hadde praktisk vett, og skjønte ikke hva hun skulle med en
blank snekker, så porten ble stengt for nesen på ham for å beskytte
Abelones dyd. Snekkeren syntes, som rimelig var, at det var kultent gjort
etter alt han hadde spandert. Litt påseilet var han vel også, så han gav
seg til å lage et forferdelig leven midt på natten. Han bombarderte
dronningens butikkvinduer, skrek og hujet. Dette kunne selvfølgelig
ikke gå übemerket for seg og folk strømmet til. Snekkeren fortsatte a
banke, og påstod rasende at Abelone hadde ribbet ham, stjålet
alt han eide. Neste kveld kom han igjen med forsterket mannskap og
fortsatte beleiringen. Ryktet om kvalm i Vaterland sprer seg i byen.
Dagsavisen tar fatt, og synes snekkerens historie høres troverdig ut. Det
var jo et skummelt sted denne damen holdt til i, så hun matte vel være
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skummel. Det ble lange utredninger i bladet om denne avskyelige dame
og hennes trafikk, stedet ble fotografert etc.
Det som Abelone især ble rasende over var at hun var blitt sammen
lignet med en «hollandsk koff». Hun hadde til da sloppet fri for noen
av de stygge klengenavn, som det var så lett å få satt på seg her nede i
strøket. Men bun greide seg her også, betegnelsen slo ikke an. Men seiv
om klengenavnet ikke hadde fenget, så gjorde artikkelen stor skade.
Butikken hennes ble nå stormet til gagns og totalt ruinert. Men Abelone
seiv gikk fri. Hun bodde i annen etasje, og hit opp våget ingen seg, og
da det så ikke var mer å ødelegge i butikken gav man opp.
Dette hendte akkurat på en tid da en begynte å merke tegn til den
krise som skulle ryste byen i sine grunnvoller. Den gylne jobbetid
avløstes av et bunnløst kaos. Dette gjelder særlig arbeidsmarkedet, hvor
det ble megen uro i årene fram til 1903. Det var tilløp til «revolusjon»,
og det var flere ganger på nippet til at det ble tilkalt militær hjelp, men
det klarte seg heldigvis.
Men tilbake til Abelone. Hun må søke å få rettet på det dårlige rykte
affæren hadde skaffet henne. Hun får sendt en venninne opp i «Sosial
demokraten» med et tilsvar mot angrepene på henne. I avisen vil man
tale med fruen seiv. Hun møter opp i sin fineste puss. Hun var ennå
i sine beste år, og hadde iført seg sin flotteste stas. Det raslet av silke
der hvor bun skred fram. Betegnelsen dronning var ikke borte. Kraf
tige karakteristiske trekk, en kolossal blond hårmanke og en fornem
holdning. En Hera-skikkelse mente Olav Kringen som tok imot hennes
nåde.
Kringen blir interessert og anstiller nøyere undersøkelser, og fant
snart ut at fremstillingen i «Dagsavisen» var riv, ruskende gal, og at
særlig Abelones übebagelige kavaler nok slett ikke var noe fint papir,
tvert imot. Snart er ban ferdig til å la bomben springe. Han forteller:
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«Jeg hadde hadde lovet Abelone å underrette henne om begivenheten
dagen før, tok så korrekturen med og oppsøkte henne mens hun over
våket butikkens reparasjon. Det var jo egentlig bare Lilletorget mellom
oss. Jeg lot henne lese beretningen. Hun strålte av tilfredshet og spurte
ora jeg ikke ville gå med opp i «privaten». Nei, jeg hadde ikke tid til
det. Så bad hun meg vente og kom en stund tilbake med en konvolutt.
«Jeg vil kjøpe aviser for dette,» sa hun. «Når kan jeg hente dem?»
«Vi bringer dem,» sa jeg. I konvolutten var en hundrekroneseddel.
Det ble rift om «Sosial-Demokraten» den neste kveld. Den hadde
aldri vært solgt på gaten før, men nå kom avisgutter for første gang.
Abelone ble fast abonnent, og ikke bare hun, men mange, mange fler
mellom Ankerbroen og Jernbanetorget på begge sider av Frysju.
Abelone glemte ikke. Hun inviterte min høye person til en bed re
middag i «privaten». «Jeg må da få invitere med vår juridiske med
arbeider,» sa jeg; «han er også medskyldig.» «Han er hjertelig velkom
men,» sa Abelone.
Middagen kom og vi ble storartet mottatt. Et par av byens jobbere var
også innbudt og ble introdusert. Damen, som jeg først hadde hatt besøk
av, vartet opp ved bordet. Det var et renslig og borgerlig velstandshjem
Abelone hadde innrettet seg. Oppvartersken hadde vært en stor synder
inne i tiden før 1889 og hadde gjennomgått «Albertines» historie. Etter
middagen sang hun, ikke så dårlig, noen av de sanger som hadde vært
på moten i den paradisiske alder og oppførte, etter evne, et par av de
gjengse danser. Syndens levnet hadde hun oppgitt da prostitusjonen
ble avskaffet. Hun hadde tjent samfunnet slik det var i hennes tid.»
Etter den store artikkelen i «Sosial-Demokraten», en kjeller over to
sider, ble det stille om Abelone, og hun drev ennå i flere år sin forret
ning nede i strøket. Men til sist giftet hun seg med en av byens borgere
og flyttet ut på landet. En i sitt slag merkelig kvinneskikkelse.
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