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Den årlige
økning i befolkningstallet kan knapt settes til 1 %, og denne 1 % kan
utelukkende tilskrives innflytningen, da den naturlige befolknings
ökning viste en negativ verdi. For at befolkningstallet i 1815 skulle
kunne nå opp til 10 886, hadde byen behov for 150—200 innflyttere
i hvert av de föregående år.
Innflytterne fikk imidlertid ingen hjertelig mottagelse fra byens side.
I almindelighet var de enkle folk i beskjedne kår, og byen var bekymret
for at de ikke skulle kunne delta i innbyggernes felles förpliktelser
og at de med tiden ville komme til å falle fattigkassen til byrde. Ved
å bosette seg innenfor bygrensen ville de dessuten øke den allerede
eksisterende bolignød. Og boligmangelen var ikke liten. Både magi
straten og representantene var klar over at «Mangel af Huusbequem
meligheder i Almindelighed, men i Særdeleshed blandt den fattige
Classe, dessverre i en forøged Grad fandtes Sted», men inntil 1813
ble det ikke gjort noe for å avhjelpe nøden.
På den tid var det små muligheter for fattigfolk å finne byggetomter.
Seiv om det i et ikke übetydelig antall fantes ledige tomter inne i
selve byen, kunne de ikke komme i betraktning på grunn av den høye
prisen. Mulighetene var heller ikke stort bedre i forstedene. Tomtene
var opptatt, og man hadde ingen anledning til å skaffe seg nye plasser
ved å slå en del av de frie naboområder til de bebyggede arealer.
Samtlige forsteder var omgitt av hauger og løkker som da var i privat
eie. Sagbanken var avgrenset mot syd av bordtomtene og mot nordvest
av den store Rosenbergløkken. Fjerdingen lå helt inneklemt mellom
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Smuget ved Damstredet. Til høyre
Damstredet 18 og 20. Tegning av
L. Lacomblé, 1912.

elven og Mangels- og Ankerløkkene. Rundt om Piperviken lå Krogbs
løkken, Leucheløkken, Klingenberg og Griinerløkken. Det var heller
ikke stort å finne på Hammersborg; mot nord var veien her stengt av
Rosenlund og Fredensborgløkken.
Også Bymarken var det dengang vanskelig å regne med for fattig
folk. Den var så godt som beit stykket opp i private løkker, og det lille,
som fremdeles var i byens besittelse, lå langt borte, særlig i de nordlige
og nordvestlige strekninger av byterritoriet. Med få unntagelser var
disse forpaktet bort for lang tid, som regel for 27 år ad gangen.
Én mulighet fantes det allikevel for fattigfolk. Hist og her mellom
de enkelte løkkene lå igjen mindre stykker som hverken var i privat
eie eller bortforpaktet. Som oftest var dette nakne, bratte fjellskrenter.
For eierne av naboløkkene lønte det seg ikke å forsøke å få slått
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Smuget ved Damstredet. Til høyre
FredenSborgveien 30. Tegning av
L. Lacomblé, 1912.

disse stykkene til sine egne; det hadde vært synd å betale løkkeskatt
etter dem. Av samme grunn hadde heller aldri byen seiv tenkt å bort
forpakte dem. Flere slike stykker lå langs Geitemyrsveien, men de
var så langt borte fra de bebyggede områder at seiv blant de fattige
var det ingen som hadde tenkt på å bosette seg der. Anderledes for
boldt det seg med de stykkene som lå nærmere byen. I lang tid hadde
der vært drevet en viss ulovlig tomteokkupasjon fra fattigfolks side.
Slike områder var Bergfjerdingen, Teltbusbakken og Ruseløkbakken.
Bergfjerdingen lå øst for Akersveien mellom Rosenlund, Dahlsløkken
og Utsikten. De første hus på dette området kan følges tilbake til midten
av 1700-årene. De eldste besetninger kan uten tvil knyttes til Meyer
familiens navn. Billedhugger Ole Meyer kjøpte først noen små løkker
langs Akersveien, og søkte deretter i 1765 magistraten om en tomt
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Telthusgaten med Schultzehaugen hakenfor. Foto: Stiftprost Erichsen, 1865.

på byens grunn. Senere kom også et annet stykke pa sydsiden av den
nåværende Damplassen i familiens eie. På samme tid eller litt senere
dukket den første bygningen opp i Fredensborgveien; Anders Jensen
hadde der en plass som ble kalt «Enden». Også på den veien som førte
fra Akersveien nedover sto det et hus, og oppe langs selve Akersveien
ble det bygget en del i slutten av 1700-årene. Ved århundreskiftet bodde
ca. 70—80 personer i snaue ti hus på Bergfjerdingen. Bosetningen
fortsatte i begynnelsen av 1800-årene, og etterhvert ble det meget spar
somt med ledige plasser mellom de okkuperte tomter. Disse tomtene
ble for det meste beslaglagt uten byens tillåtelse, og de illegale eierne
skyndte seg etter fattig evne å sette opp sine små hus eller hytter på
dem. Bare noen få flekker ble liggende igjen her og der, særlig på
sydsiden langs den nåværende Kroken. Men strenge grenser hadde
bestemt Bergfjerdingens form og størrelse, så området kunne ikke ut
vides. Rosenlund var i Marcus Gjøe Rosenkrantz’ besittelse, buntmaker
Jacob Smith eide den senere Dablsløkken, og Utsikten var delt mellom
30
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UtsiKten
Bymarken under Akers kirke: Telthusbakken.

Westye Egeberg og Paul Bukier. Det var intet som tydet på at det ved
utparsellering ville bli anledning til å skaffe seg byggetomter. Fattig
folk måtte ta til takke med det som i snart 200 år hadde ligget mellom
de tre store løkkene uten at noen tidligere hadde vist interesse for det.
Teltliusbakken var egentlig en lang, smal stripe nord for veien som
førte fra Maridalsveien opp til Akers kirke. Den var en rest av Bymarken
under kirken og løkken øst for den, som ikke hadde egnet seg for å
bli dyrket og derfor ikke var kommet i betraktning ved utmålingen og
innhegningen av løkkene. Lenge hadde den da ligget liksom glemt av
alle, inntil oppmerksomheten i slutten av 1700-årene også ble rettet
mot den av fattigfolk som lette etter herreløse byggeplasser. Det første
huset her var en gammel bosetning nede ved Maridalsveien, «Masserud».
Nabotomtene mot vest var heller ikke stort yngre. Sannsynligvis skred
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Bymarken på Ruseløkbakken og Tyveholrnen.

bebyggelsen skritt for skritt oppover langs veien, og allerede før 1800
nådde den opp til kirken; bare det øverste stykket hørte da fremdeles
til Bymarken. Tomtene ble beslaglagt og småbusene satt opp uten myn
dighetens tillåtelse. Men bare nordsiden av veien ble bebygget da de
store løkkene søndenfor, som senere ble slått sammen til Utsikten,
strakte seg helt opp til veikanten. På denne siden var det ingen plass
for ulovlig bygging. Rundt om Akers kirke var et stort område reservert
for kirkegården, men lengere mot nord finner vi igjen et stykke av
Bymarken, og der ble det senere bygget en del hus.
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Det tredje området var nærmest delt i to, øverst Ruseløkbakken vest
for Piperviken og under den et stykke av Bymarken mellom Holmen
og Filipstad. Ruseløkbakken seiv var en fjellskrent mellom fire store
løkker. Munkedams- og Arbiensløkkene avgrenset den i vest; disse
løkkene strakte seg nemlig ikke lengere mot øst enn til der livor fjell
skrenten begynte. Ved foten av bakken rant en liten bekk, og langsmed
den førte en vei. Veien dannet grensen mot øst hvor terrenget var jev
nere og jorden dyrkbar. Her lå de østlige naboløkkene, Leucheløkken
og Sommerfryd.
Syd for Ruseløkbakken lå en annen liten plett av Bymarken. Fra tre
kanter var den sammenklemt mot Filipstadbukten, i øst av Holmen, i
vest av Filipstad og i nord av Munkedamsløkken. Like ovenfor bukten
gikk Munkedamsveien gjennom den.
På dette lavtliggende stykket ble det allerede i slutten av 1700-årene
bygget noen få hus. Det ser ut som at den første som bosatte seg der
valgte et sted nede ved vannet øst for bukten. Av en eller annen grunn
må området ha egnet seg godt for pottemakeryrket, for allerede i 1700kanskje i 1600-årene flyttet flere pottemakere dit. Sannsynligvis var Nils
Larsen Wang den første, og som hans nærmeste nabo finner vi potte
maker Syver Olsen i «Pottemakerstuen». Også på nordsiden av Munke
damsveien sto et hus, «Snekkerstuen», som fikk navn etter den første
eieren, snekker Jacob Trulsen. Etter denne beskjedne begynnelse økte
antall hus på området jevnt i 1800-årene. I nærheten av Wang, også syd
for Munkedamsveien, bygget noen år før 1815 en ny pottemaker, Ole
Ellingsen Schiønberg, sitt bus. Det er ikke underlig at stedet etter hvert
ble kjent under navnet «Pottemakerholmen». Bortsett fra disse potte
makerhusene nede ved vannet ble det i begynnelsen av 1800-årene vesent
lig bygget på nordsiden av Munkedamsveien. Men det var ikke rare hus.
Det ene, hvor det bodde en selgerkone, var nærmest en hytte. Litt større
var muligens et annet, for her bodde eiersken, også en selgerkone,
sammen med leieboere. Arbeidsmann Ole Andersens bus var størst; det
ga rom for bele hans familie samt to leieboere, derav en konstabel. En
pottemakerkoloni og noen enkle hus og bytter var altså alt som fantes
på denne del av Bymarken. Tomtene ble også her tatt og husene ført
opp uten bymyndighetenes tillåtelse.
3
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På selve Ruseløkbakken var det neppe noen ordentlig bebyggelse ved
århundreskiftet. Terrenget egnet seg ikke særlig godt for det. Det betydde
imidlertid ikke at stedet dermed var glemt og unyttet. Bakkens gunstige
beliggenhet i nærheten av byen og enda nærmere Piperviken gjorde
den til et populært samlingssted i ledige stunder for det enkle folk.
På samme tid ble den også benyttet på en annen måte: mange av byens
borgere hadde her sine gjødselhauger. Tidligere hadde Piperviken,
særlig ved Bisletbekkens munning, vært plaget av slike gjødseltomter,
men etter protest fra stedets beboere ble de tildels flyttet over til Ruse
løkbakken, tildels til selve Ruseløkken nord for Drammensveien. Da
byen i 1813 overlot et stykke av løkken til megler Erik Smith, ble det
sagt at denne delen tidligere hadde vært brukt til «Nedleggelse af Gjød
sel» og at denne lenge hadde vært «til Vanziir for Byen og Skade for
Sunheden». På Ruseløkbakken syd for Drammensveien fikk Claus
Tullin i 1810 «tvende Mist Tomter eller Stykker Skalberg».
De første mer alvorlige bosettelser på Ruseløkbakken tok til omkring
1810. Øverst ved veien bygget garver Jess Borgen med magistratens
tillåtelse en leiegård. Da den besto av fire stuer og to kjøkkener, egnet
den seg etter dåtidens oppfatning som beboelse for fire husholdninger.
Borgens tiltak, leiegård på Ruseløkbakken, ble ikke i denne form
etterfulgt av andre. Men det at det ble satt i gang bygging, vekket de
tomtesøkende fattigfolks interesse for stedet. I flukt med Borgens hus
sønnenfor ble snart tre-fire plasser beslaglagt. Samtidig, eller sågar noe
tidligere, forsøkte andre å få fotfeste på steder nede langs veien i bun
nen av skråningen. Det tok ikke lang tid før det sto en del ferdige hus
på bakken, og noen andre var under bygging. Ingen av disse bygningene
var anmeldt til magistraten, for ikke å snakke om å ha lovlige tomtebrev.
Det var ikke sjelden at fattigfolk beslagla enkelte mindre plasser uten
adkomst og hurtig forsøkte å sette opp sine små hus eller hytter på dem.
Det fantes imidlertid også noen som foretrakk å gå lovlig vei. De søkte
om tomtebrev for sine utsette tomter, men søknadene møtte ikke alltid
magistratens velvilje. Hvis tomtens beliggenhet var slik at en hytte der
kunne virke skjemmende på omgivelsene var det stor fare for at søk
naden ble avslått. Allikevel økte antall søkere med årene samtidig med
at det dukket opp flere og flere illegale hus. Bymyndighetene måtte der34
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for før eller senere foreta seg noe for å hindre denne ulovlige tomte
okkupasjon, og finne frem til en viss planmessighet i tomtetildelingen.
Dette skjedde i 1813.
Våren 1813 lå det inne hos magistraten 14 søknader om tomtebrev.
De ble sendt byens representanter til uttalelse. Representantene fore
slo å holde en «Syns- og Bedømmelsesforretning» hvor underfogden
sammen med to lokalkjente borgere skulle befare forstedene og ta stand
punkt til hvilke steder som skulle kunne deles ut. På samme tid befattet
Christiania Sogneselskab seg med spørsmålet angående de husene som
var satt opp rundt om i byen uten tillåtelse. Det var da naturlig at de
to instanser gikk sammen. Befaringen ble allerede foretatt i mai 1813.
Alle steder som det kunne tenkes å gi byggetillatelse ble registrert, og
det ble også drøftet hvordan gjødselhaugenes problem skulle ordnes. På
grunnlag av befaringene sendte representantene den 17. juni 1813 magi35
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straten et forslag. Ifølge dette skulle det kunne gis byggetillatelse for
den øverste delen av Ruseløkbakken på betingelse av at byggingen skulle
foregå etter en viss plan og under kontroll. Senere skulle det så kunne
deles ut tomter på Akersbakken langs veien fra prestegården til bygde
magasinet. På den øverste delen av Ruseløkbakken måtte selvfølgelig
gjødselhaugene fjernes, og til ny gjødselplass ble den nederste delen
mellom veien og Munkedamsløkken utpekt. Den ulovlige tomtebeslag
leggelsen og byggevirksomheten ble det satt stopp for, og adkomsten
til de allerede bebyggede tomter skulle kontrolleres. I tilfeller hvor de
allerede oppførte hus ikke var til særlig skade for omgivelsene skulle
eierne kunne få utstedt tomtebrev, i motsatt fall måtte husene flyttes til
et sted utpekt av myndigheten. Ved tvangsflytting skulle det i enkelte
tilfelle kunne gis økonomisk støtte.
Dette forslag av 17. juni 1813 ble godtatt av magistraten og stiftamt
mannen. Disse prinsipper ble i praksis fulgt årene fremover, bortsett
fra problemet «gjødselhauger» som også i fremtiden kom til å bli behand
let flere ganger av forskjellige komitéer.
Virkningen av denne beslutning gjorde seg snart gjeldende på Ruse
løkbakken. De som allerede hadde bygget og de som holdt på å bygge
skyndte seg med å skaffe seg tomtebrev. I alminnelighet søkte de om å
få utmålt et stykke jord, og på dette få utstedt tomtebrev med bygge
tillatelse. I 1813 ble det for Ruseløkbakkens vedkommende gitt tre-fire
slike tomtebrev. Innen årets utgang var den første husrekke på ca. seks
hus fullført syd for Jess Borgens hus på toppen av bakken. Naturligvis
meldte det seg også nye søkere. En slik søknads originaltekst er kjent,
og seiv om den ikke hører til de aller første så er den vel verd a bli trykt:
«Jeg beder Magistraten om jeg kunde faae en Tomt paa Ruseløkbakken
at bygge mig et Huus til mig seiv og min Familie til, og jeg boer paa
Kalmiers Løkke, Christian Larsen er mitt Navn.» Hvis magistraten god
kjente en slik søknad, ga man beskjed om at tomten skulle måles ut og
tomtebrev utstedes. I et tomtebrev meddelte som regel «President, Bor
germester og Råd» at søkeren «ved Requisition havde begjæret at en
Tomt paa Ruseløkbakken maatte blive opmaalt og at han derefter paa
samme maatte blive meddelt et lovligt Tomtebrev. Imod dette hadde
Byens Representanter intet havt at erindre. Tomten kunne som Eiendom
36
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Algier og Tunis. Maleri av Diriks.

överdrages hvorefter han enten kunne bebygge eller paa anden lovlig
Maade afbenytte samme imod deraf at svare den Skat som for andre
i lige Tilfelde fandtes Sted».
Beslutningen av 17. juni 1813 ble fulgt også i det at det foreløbig
bare var på Ruseløkbakken man kunne få tomter. Det hendte at enkelte
forsøkte å få tomtebrev på plasser som de hadde funnet andre steder,
men magistraten avslo konsekvent disse. Even Rosendahl søkte om tomt
i Akersbakken, men representantene nektet godkjennelse i følgende
ordlag: «Paa Ruseløkbakken alt er begynt Vaaningers Opførelse og den
afgiver de bequemmeste Pladse til videre Bebygning naar saadant skeer
under vedbørlig Opsyn og efter en viss Plan. Supplicanten kan faa Tomt
der som paa det Stedet der først vil benyttes».
I 1814 ble det av for oss ukjente grunner en stans i tomteutdelingen;
37
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dette året finner vi ikke et eneste tomtebrev på Ruseløkbakken. Året
etter tok aksjonen til igjen, og ca. seks-syv tomtebrev ble da utstedt. Først
og fremst ble tomtene, en for en, utdelt nede ved veien i en størrelse av
300—600 alen. Også på Tyveholmen ble det målt ut noen tomter, men
her var virksomheten mer tilfeldig. Bygningene svarte ikke alltid til
de fastsatte reglementer, og derfor betinget magistraten fra midten av
1815 at eierne måtte underkaste seg de gjeldende brann- og politived
tekter.
I 1816 nådde tomtebevilgningen sitt høydepunkt. I dette året ble
ti-tolv tomter målt ut på Ruseløkbakken. Husrekken nede ved veien
ble fullt utbygget. Også den andre raden ovenfor veien, som senere fikk
navnet Tunis, ble komplett. Sågar en tredje rekke ble påbegynt, hvor
det allerede i 1816 var blitt delt ut fire-fem plasser. Denne rekken var
opptakten til det senere Algier. Nede på Holmen hører vi derimot ikke
om noen nye tomteutmålinger.
I 1816—17 hadde tomteutdelingen vært i gang allerede i flere år, og
på grunnlag av de erfaringene som var høstet i løpet av denne tiden,
hadde myndighetene anledning til bedre å vurdere den fremgangsmåte
som hittil hadde vært fulgt. Det var uten tvil at som følge av den store
interesse, ville det arealet som hadde stått til disposisjon snart vært
helt utnyttet. En nøyere siling av søkerne ble etter hvert påkrevet. Hen
sikten med aksjonen hadde opprinnelig vært å lette husnøden for byens
fattige. Da husmann Christian Nilsen under gården Husebye i Aker
Sogn i 1815 søkte om en byggeplass, tok representantene følgende av
gjørelse: «Overalt de faa Tomter Byen kan överläde til Bebyggelse for
den fattige Classe formener vi paa ingen Maade bør bevilges Bondefolk».
En søknad fra musketer Ole Eriksen ble avslått med den begrunnelse
at «det var at ønske at enhver afskjediget Soldat som Supplicanten og
andre i lige Tilfelde maate paalegges at forføie sig til sine Hiemsteder.»
På denne tid ble sågar byens egne folk nøyere gransket, og denne för
siktighet kom tydelig frem i det svaret som ble gitt av magistraten
på Nils Schiønnesens søknad av 6. mars 1817: «Forinden det kan tages
noget Hensyn til Eders Andragende om at erholde en Bygetomt maae
der for Magistraten med forskjellige Attester godtgiøres hvor længe I
har opholdt Jer her i Byen, samt hos hvem I har tjent og hvorledes
38
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Eders moralske Forhold er og har vært samt hvormed I ernærer
Jer.»
Det viste seg virkelig å være nødvendig med denne påpasselighet, for
den praksis som hadde vært fulgt i de første årene hadde ikke alltid ført
til vellykkede resnltater. Det hendte at de nye eierne ikke hadde til
strekkelige økonomiske evner til å føre opp hus på tomtene, så de ble
liggende i årevis. Det svarte enda mindre til den opprinnelige hensikt
at en tomt som var blitt utdelt uten vederlag, innen kort tid ble solgt
uforandret eller bebygget. Disse problemene ble hosten 1816 tatt opp
39
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av bymyndighetene. Representantene har i et møte av 10. september
innstilt at «i de utstedende Tomtebrevene bestemmes at der som bevilges
Grund til Bebyggelse maae være überettiget at afhende denne übebygget,
men derimod være forpliktet at bebygge samme og svare den plikt
messige Byskat.» Fra da av inneholdt alltid tomtebrevene den betingelse
at ifølge «Magistratens Resolution af 20. September 1816 maatte Tomten
hverken selges eller afhendes førend den var bebygget, hvilken Bygning
i det seneste maate være inden eet Aar fra Tomtebrevets Utstedelse da
Tomten i manglende Fald henfaldt til Byen.»
Av tomtene som var beregnet å deles ut på Ruseløkbakken var det i
1817 ikke flere igjen. Det var blitt bevilget ialt 26 tomter. Noen av
disse ble senere delt i to eller flere parseller, slik at de tre senere så
kjente husrekker, Tripolis, Tunis og Algier, til slutt besto av 35 eien
dommer. Nede på Holmen var tomteutdelingen hele tiden mer tilfeldig,
og antall tomter kom her ikke opp i mer enn bortimot et dusin. Ovenfor
Tyveholmen lå den del av Ruseløkbakken som ga ny plass for gjødsel
tomtene, men i mangel av noe bedre søkte Samuel Pedersen i 1818 om
et stykke akkurat her. Tomten, som ikke lå langs veien, men i det syd
vestlige hjørnet av området ved grensen til Munkedamsløkken, ble
målt ut med det samme, men tomtebrev først utstedt i 1820. Dette er
et av de siste tomtebrevene som vi kjenner til i forbindelse med Rusløk
bakken. Brevet viser myndighetenes økende påpasselighet med å hindre
at fremmede ikke skulle kunne skaffe seg byggeplasser innenfor byens
grense. Tomten ble overdratt den nye eieren «med den Förpliktelse ei
at afhænde Tomten til Nogen der ei hørte til Byen og ei havde havt
stadigt Ophold i det mindste i to paa hinanden følgende Aar, hvilken
Regel bliver gjeldende for alle Tomters Eiere i Fremtiden». Da by
myndighetene så strengt ville bolde borte alle som ikke var hjemme
børende i Christiania, var det først og fremst for å forebygge at fat
tigfolk, som senere ville falle byen til byrde, skulle komme til å
flytte inn i byen. Dette kommer særlig til uttrykk i det siste tomtebrev
av 1822 da det der betinges at «den nye Eieren ei maatte indtage hos
sig i det eller de paa Tomten byggende Huuse Leieboere som ei hørte
Byen til og førend han derom hadde gjordt Anmeldelse til Districtets
Fattigforstander.» I dette tilfelle var det snakk om en tomt som den
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første eier, en enke, var nødt til å gi tilbake til byen fordi hun ikke
hadde maktet a sette opp hus på den. Tomteutdelingen for øvrig var på
den tid avsluttet flere år tidligere.
Da man pa de utdelte tomtene, som vi så, måtte føre opp hus innen
ett år, ble Ruseløkbakken innen slutten av 1810-årene stort sett bebyg
get. Det var for det meste enetasjes hus; toetasjes hus kjenner vi her til
bare i to tilfeller. Det ene av dem lå ved siden av Jess Borgens leiegård,
og besto av fem værelser og to kjøkkener. Disse to nabohusene var de
største og mest verdifulle på bakken; branntaksten var satt til 300 d.
for hvert, nesten det dobbelte av taksten på det største av de andre. De
var tømmerhus bekledt med bord og tekket med sten. For øvrig var den
øverste husrekken den mest solide. Den besto vesentlig av toværelses
tømmerhus til en takstverdi av 150—180 d. pr. hus. Utenom disse fantes
det tømmerhus bare nede ved veien hvor også det andre toetasjes hus
sto. Alle de andre byggene på bakken var plankehus ut- og innvendig
kledt og tekket med bord. Som oftest var de ikke større enn ett værelse
og kjøkken, og takstverdien varierte mellom 50—100 d. etter størrelsen.
Untatt de to nevnte tømmerhus besto hele Tripolis og størsteparten av
Tunis av slike hus. Strøket viste for øvrig den største variasjon; her
fantes det ikke to like hus. Seiv om tomtene ble pent utmålt i rekker,
ble husene plasert temmelig vilkårlig. Hist og her en bod, noen skur
økte bare uregelmessigheten. Allikevel rådet det en viss orden over det
hele. Det satt godt i terrenget og var fast avgrenset mot omgivelsen.
Følgende liste over dem som fik tomtebrev på Ruseløkbakken og
Holmen belyser godt den første tids sosiale forhold.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Dato for
tomtebrev
26.8.1816 Christian Larsen som solgte tomten übebygd til Hans
Pedersen i 1818.
23.8.1816 skomaker Anders Akselsen som seiv bebygget tomten.
26.8.1816 tømmermann Narve Tronsen som seiv bebygget tomten.
30.1.1816 Christen Sandersen som seiv bebygget tomten.
17.5.1816 tømmermann Even Sørensen som seiv bebygget tomten.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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3.10.1815 arbeidsmann Christian Iversen som selv bebygget
tomten.
26.9.1815 sergeant Even Rosendahl som selv bebygget tomten,
18.4.1817 arbeidsmann Christopher Nielsen som selv bebygget
tomten.
12.9.1815 arbeidsmann Iver Olsen som selv bebygget tomten.
30.5.1815 Peder Nielsen som i 1816 solgte tomten med hus til
Christian Christensen.
18.4.1817 Nils Nielsen.
19.9.1816 Amund Bjerknæs.
15.10.1816 overjeger Anders Olsen Green som selv bebygget
tomten.
17.8.1813 dagsarbeider Johannes Nielsen som selv bebygget
tomten.
dagsarbeider Niels Franz som selv bebygget tomten.
21.9.1813 Christian Christiansen som solgte tomten til Hans
Olsen.
17.8.1813 Ole Christophersen Riis som solgte tomten med hus
samme år til kjøpmann Christian Heyerdahl.
18.4.1815 Peder Larsen som selv bebygget tomten.
garver Jess Borgen som solgte huset i 1815 til konsum
tionsbetjent Peder Aandahl.
14.7.1817 snekker Isak Pedersen som selv bebygget tomten,
smed Andreas Eliassen som i 1817 solgte huset til høker
Hans Boesen.
26.8.1816 Jan Andersen som selv bebygget tomten.
15.10.1816 kusk Christen Hansen som selv bebygget tomten,
15.10.1816 kornmåler Lars Evensen som selv bebygget tomten.
Jens Nielsen som selv bebygget tomten.
15.10.1816 artillerist senere konstabel Christen Hansen som selv
bebygget tomten.
22.9.1815 Berthe Hansdatter som selv bebygget tomten.
1.8.1820 Peder Samuelsen som selv bebygget tomten,
26.9.1815 enke Anne Jacobsdatter som selv bebygget tomten.
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30.
31.

9.11.1813

32.
33.
34.
35.

7.7.1815
26.9.1815
25.8.1815

36.
37.

25.8.1815
1817

38.
39.

18.4.1817
14.4.1810

Ole Andersen som mistet tomten på grunn av resterende
skatt.
skreddermester Christian Jacob Schou som seiv
bebygget tomten.
snekker Jacob Tmlsen som seiv bebygget tomten.
arbeidsmann John Larsen som seiv bebygget tomten.
Helene Eriksdatter som seiv bebygget tomten.
potternaker Ole Ellingsen Schiønberg som seiv bebygget tomten.
Nils Larsen Wang.
Maren Rasmusdatter som måtte levere tomten tilbake
og den ble 3.6.1822 overdratt til Hans Andersen.
Lars Johnsen.
Claus Tullin som skjøtet den til sin husmann Halvor
Jørgensen.

Aksjonen på Ruseløkbakken som tok til i 1813 var avviklet i løpet
av fem år. Fra 1819 har magistraten konsekvent nektet å gi flere bevil
linger. Hans Ulriksens søknad ble avvist med den begrunnelse at byen
ikke kunne finne det riktig «at der uden særdeles Tilfælder tilstaaes
flere Byggetomter paa Ruseløkbakken». Efter hvert ble tomteutdelingen
innstilt ikke bare på Ruseløkbakken, men i hele byen. I 1822 skrev
representantene at «efter vores Förmening ikke bør tillädes flere Huus
mænd at bygge paa Byens Grund». For Ruseløkbakkens vedkommende
var det Slottet som definitivt dømte alle forsøk til å mislykkes, og dette
kom klart til uttrykk i representantenes avgjørelse i 1825: «Da Husene
paa Ruseløkbakken i sin Tid vil blive til Hinder for det paabegyndte
Slot maa vi indstille Ansøgninger for Tomt til Afslag.» Denne avsluttende
bestemmelse er samtidig et nytt bevis for den store rolle Slottet spilte
i byens planlegging.
Beslutningen av 1813 utpekte imidlertid ikke bare Ruseløkbakken
til utdeling, men også Akersbakken ble nevnt som en videre mulighet.
Her ble det delt ut syv tomter, de fleste i 1815. Noen av dem lå helt
i vest ved Ullevålsveien nedenfor prestegården og andre igjen beit i
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øst ovenfor Akers kirkegård. Bare en av disse tomtene var tidligere
tatt uten bevilling, alle de andre ble nå målt ut.
Denne beslutning forlangte videre en kontroll av de tidligere beslag
lagte tomter. På den måten ble eiendomsforholdene ordnet i årene
efter 1813 ikke bare på Bjergfjerdingen og i Telthusbakken, men også
på Hammersborgs nordlige kant. Mesteparten av de eldste bosetninger
på Hammersborg var fra første halvpart av 1700-arene. Sannsynligvis
var det husene ovenfor den senere Hospitalsgaten som først ble bygget.
Her finner vi de største tomtene og tomtene med de eldste tomtebrev.
I 1730-årene kom Smedgang, Snekkergang, Nordre og Østre Hammers
borggatene, og den søndre del av Torvet fikk også da sin form. Området
mellom Torvet og Krist Kirkegård, den senere Kanten, bvor man
kanskje kan skjelne mellom tre husgrupper, er av en noe senere dato,
men fremdeles fra midten av 1700-årene. Mellom Sorgenfri og Krist
Kirkegård var allerede i 1700-årene så å si alt utparsellert. Aksjonen
av 1813 fant her bare å kunne dele ut to-tre mindre tomter. Tomteut
deling av noen større dimensjoner kunne bare komme på tale helt nord
for Kirkegården. På den tid ble det da ordnet med tomteforholdene
i Kirkegårdsgangen, og det ble gitt tomtebrev for noen tomter i Lade
stredet vest for Sæbesyderiet. Efter 1815 ble det også gitt bevilling for
de tomtene som ble delt ut nord for ladene på sydsiden av Rosenlund.
Det er vanskelig å si bestemt bvor mange tomter som var nye på nordlige
deler av Hammersborg etter 1813, og i bvor mange tilfeller det ble gitt
tomtebrev for tomter som tidligere var tatt opp, men de to grupper kan
utgjøre ca. 15—20 tilsammen.
Det ble utstedt mange flere tomtebrev på Bergfjerdingen i løpet av
disse årene. Her forsøkte igrunnen alle å legalisere sine forhold, og
senere var det neppe noen som satt på eiendommen uten adkomst. Nye
utmålinger kunne det, som vi så, bare i fa tilfeller være snakk om. Det
fantes bare to-tre steder bvor det kunne bygges et lite hus, og dette var
hele nybyggingen i 1810-årene.
På Teltliusbakken var det flere som i 1815 fikk tomtebrev for sine
plasser som allerede tidligere var bebygget, mens tre-fire av de øverste
tomtene først i 1815—16 ble bevilget nye søkere. Hele husrekken kom
således i disse årene til en avslutning og inn i ordnede forhold.
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Aksjonen som tok sin begynnelse ved representantenes beslutning i
1813 badde fra første stund av en dobbel hensikt. Den ville både lette
boligmangelen blant de fattigste i byen, og samtidig hindre at de tok
i bruk plasser uten lovlig adkomst. «De paa Ruseløkbakken værende
Tomter ere bestemte til Byggepladse for de mest trængende og fattige
Familier forat de kunne settes i Stand til at faae det høist fornødne
Huuslye hvilket nesten er umuligt for dem at faae andre Steder,» skrev
representantene til Stiftamtmannen i 1816. Men representantene sørget
også for at bebyggelsen kom til å foregå etter en plan og under kontroll,
og på den måten har de oppnådd en tredje hensikt. De har skaffet på
Ruseløkbakken en bosetning som representerte en konsekvent gjen
nomført byplanmessig virksomhet. Foruten den sosiale og administra
tive side har aksjonen også fått en byplanmessig betydning. Ikke bare
på Ruseløkbakken, men også på flere andre steder, på Hammersborg,
Bergfjerdingen og Telthusbakken ble det i disse årene bandiet efter det
samme regulerende prinsipp. Man forsøkte å avslutte bosetninger som
var begynt lenge før, og også klart å avgrense dem ved å trekke et
bestemt skille mellom dem og omgivelsene. Slik stod Ruseløkbakken og
Hammersborg som selvstendige enheter i landskapet helt til de ble
revet, og slik viser Bergfjerdingen og Telthusbakken seg seiv idag som
et stykke byplanlegging fra for 150 år siden.
Lajos Juhasz.
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