Streiftog i Vaterland med Nicolai Heiestad
VED TOR PAUS

Sommeren
1949 mottokKort
Tiden
manuskriptet
gutt fra Vaterland».
tidNorsk
etter Forlag
døde gamle
Heiestad,til81«En
år. liten
Like
før hadde han vært forlagets konsulent i bil rundt på gamle tomter,
funnet fram til de gamle gatene og husene der han lekte i førskolealde
ren i 70-årene, der han som liten fattiggult gikk etter brød, sild og prim
for sin mor, henne han reiser en så vakker minnestøtte i denne boka».
Forfatteren er Nicolai Heiestad, og de siterte linjer har Arno Berg
skrevet i et forord til den boken som vel nå ikke er å oppdrive.
Den som vil vite noe om Vaterland i eldre tider kommer ikke utenom
dlenne boken, og når jeg skriver denne artikkelen føler jeg meg kun som
en ærbødig formidler fra Heiestads kilder. Det er derfor jeg så flittig
siterer ham.
Foran meg ligger også en annen bok, som utkom på Lunds Forlag i
Kristiania, 2den Udgave fra 1903, skrevet av Jon Flatabø.
«Den skjønne Abelone eller Dronningen i Vaterland. Sensationel
Fortælling fra det mørke Kristiania». Den er på 559 sider, «Illustreret
i ca. 40 Billeder». Det er skjønn lesning om en «Dronning» som på tross
av sin meget spesielle gesjeft nøt stor anseelse ikke bare i Vaterland,
men også utenfor förstadens grenser.
Forstad
der er vi allerede ved stikkordet. Det var ikke få borgere
i det ærverdige Kristiania som på 1700-tallet så med forakt på et feno
men som holdt på å gro opp utenfor dørene deres
de lurvete og elen
dige forstedene. Det var ikke så rart at Abelone fant grobunn for sin
næring her. Men om Abelone skal det fortelles i en senere artikkel.
Magister Odd Strand skriver i det hensovnede tidsskrift «Vår By»:
«Det verste var at anstendige borgere som skulle inn til byen, var
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nødt til å passere denne slummen. Enten man kom ned de bratte hak
kene ved Ekeberg eller nordfrå ned Trondhjemsveien, var en nødt til
å kjøre gjennom Grønland og Vaterland. Hvilket inntrykk måtte ikke
frernmede tilreisende få av dette landet?»
Vaterland
hvor skriver navnet seg fra? Nicolai Heiestad forteller:
«Tiden for de første fiskebuer og hytter som ble begynnelsen for det
senere Vaterland, vet vi ikke; det opprinnelige navn har vel vært Wate
land, Wate = fiskebu eller not. Det er ved begynnelsen ettersom landet
ble tørrlagt, at vi tilnærmelsesvis kan bestemme tiden.
Før denne bebyggelsen kan vi trekke opp en grense: Fra nederst i
Tomtegata (Jernbanegata), langsmed del ennå sumpige Jernbanetorg til
Gunnerusgata, langs Kirkeristen og Dronningens gate. Skippergata og
Strandgatene er overskyllet, i Skippergata er båtstø og brygge (påvist
ved senere graving).
De første større hus var murhus. De lå spredt, rommelig, med urte
hager og gårdsplasser. Det var skipsredere, kjøpmenn, arbeidsherrer og
velstående borgere som slo seg ned her; etter hvert ble det en blomst
rende villaby hvor byggestilen er en etterapet klosterstil, med enkle,
rette linjer, av og til med litt pynt ved vinduer og port som gir mer liv;
hvitkalkete eller malte.
Og to hundre år kan vel være gått, da blir Kristiania anlagt, med
større bygninger og regulerte gater; her sentraliseres etter hvert rikdom,
forretningsvirksomhet og statsadministrasjon; det gamle Wateland er
egentlig ikke stedet for rikfolk lenger, og etter hvert skifter hus og hager
eiere.
Det kommer en middelstand av håndverkere som tømmermestre, bøk
kere, repslagere, smeder, hattemakere, skomakere, skreddere, kjøpmenn
og høkere, og med dem arbeidere som svenner og daglønnere. Det trengs
etter hvert mer og rner hus, de store gårdsplasser og hager blir stykket
opp til byggetomter; det blir nye gater. Tomtegata, Tomtestredet, Rød
fyllgata
navn som hører byggevirksomheten til; Store og Lille Vogn
mannsgate kan vel skrive seg fra kjøretrafikk eller en prominent vogn
mann eller skyss-skaffer. All ny bebyggelse er utelukkende trehus som
i hver gate med større og mindre avstand veksler med de gamle hus av
mur. Denne treperiode som altså begynte omkring Christianias grunn46
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Mange har sikkert hørt og lest om Abclone, dronningen av Vaterland, som drev sin «hotell
virksomhet» i strøket. Her ser vi et bilde fra Abelone-gården som lå på hjørnet av Karl XIV
gate og Sukkerhusgaten. 1912.

leggelse, varte til 1820-årene, da en ny
tredje
byggeperiode tok til
med større bygg av mur.
Når «huset med kanonkulen» nevnes som et av de eldste i Vaterland,
så er det å si til dette at det er tidsbestemt og en ren grønnskolling mot
naboen til Rødfyllgata, det lille rødmalte huset med to vinduer.
Fra hjørnet av Rødfyllgata bort til Rasmussens gård ved Elvegata er
større hus av tredje periode. På motsatt hjørne ligger et av de aller eld
ste hus i Vaterland, med skrånende fasade; her er en mindre bonde
handel, og over porten henger et skilt: «Innkjøp av karve»; på hjørnet
står en tilhogd rund stabbestein, lik dem som står i porten til gamle går47
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der som fender til å beskytte muren. Ved århundreskiftet kaltes dette
hjørnet «Martahjørnet» etter en
må en tro
energisk høkerske som
solgte brennevin til fire skilling potten. Denne Marta ble gift med en
høker Eger i Store Grensegate og er stammor til bryggerieier Eger i Pile
stredet. Da denne brygger, en gammel ungkar, døde i 1888, vakte det
overraskelse og sensasjon at han var Kristianias nest rikeste mann med
en formue på over åtte millioner kröner; den rikeste var statsråd Astrup
som var verdsatt til 11 millioner kroner; i dag er pengeverdien det fem
dobbelte. I tilknytning til dette dødsfallet og den rike bryggers dispo
sisjoner leste man i «Verdens Gang» en kort, skarp og alt annetenn flat
terende artikkel.
Huset ovenfor er også fra første periode, men mye større og på to
etasjer. Her drev omkring 1890 den meget omtalte Abelone sammen med
mannen hotell; han ble en dag skutt ned av en tilreisende bondemann,
som ble frikjent etter nødvergeparagrafen. Denne drapssaken ga anled
ning til opptøyer og pipekonserter, så politiet til slutt sperret gatene.
Abelone drev senere delikatesseforretning i et hus lenger opp.
Her er trebebyggelse til hjørnegården som er gammel; oppover langs
Sukkerhusgata står så et høyt gjerde, og inne på tomta to veldige,
gamle og råtne lagerhus; de er forlengst ute av bruk. Så er et sprinkel
gjerde, og her er utsalg av maskiner og redskaper for landbruk. Bort
med Stenersgata er det utelukkende buer som handier med skrap.
Hele kvartalet her er nå revet; her står Vaterlands nye skole, åpent og
fritt med et parkanlegg foran. I et hjørne her står en støtte til ære for
en kvinne
det er ikke fru Warden med den gode samvittighet, det er
Olafia Johansdotter, Vaterlands samaritan og venn.»
Nå hadde byen bruk for forstadsbefolkningen, og det hadde blant an
net sammenheng med den industri som etterhvert tok til å vokse frem
langs Akerselven. Dette var før emigrasjonen til Amerika var begynt.
Vaterland og de andre forstedene tok imot overskuddet fra bygdene og
sørget for et heller magert levebrød ved nye tiltak, som fant plassene
for trange innenfor de gamle byvollene, og i stedet søkte ut til forste
dene.
I 1658 satt Niels Trolle som stattholder i Norge. Han satte simpelt
hen fyr på Vaterland, og det påskuddet han brukte var at han ville sikre
48
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byen mot et svensk angrep. Virkeligheten var vel at han ville kvitte seg
med de übehagelige forstedene
det samme hendte forøvrig med Vika.
Vakker var Vaterland ikke. Men la oss igjen gi ordet til Nicolai
Heiestad:
«Sa er det Vaterlands skole, min skole; den største bygning i vid om
krets. Ved gavlen til Stenersgata innenfor et gjerde står et par gullregn;
de blomstrer ikke, de skammer seg.
Etter den større hjørnegården og oppover Vognmannsgata er en rekke
trehus med butikker for alle slags dameklær til vi kom til pantelånerens
og fotograf Nyblins hus av übestemmelig alder; men på hjørnet til Ny
gata var ett
nærmest to
hus fra aller eldste periode: her var bren
nevinssjapp hvor folk drikker drammer ved disken. Det er ikke revet,
og i dag er her en papirhandel og barbersalong.
På hjørnet rett over ligger to sammenhengende små hus fra aller eld
ste periode; i det ene er spisested, i det annet er skomakerverksted.
Disse gamle hus er ikke revet, og det er ennå en kafé i det ene.
Unntatt Carl F. Johansens Tobakkfabrikk og en annen fabrikkbyg
ning som er hus av en senere dato, er det eldgammel bebyggelse ned til
Tomtestredet, og med bakgårder har de også fasade til Lille Vognmanns
gate. Disse hus er ennå ikke revet. På hjørnet av Tomtestredet ligger
Hotell Arvika-gården, fra tredje periode, og ned til garver Risers gård
ligger gamle trehus som i 1875 ble snakket om som fæle rønner; et av
dem er revet, og de andre er kondemnert.
Her øverst i Store Vognmannsgate er helhetsinntrykket akkurat det
samme som i 1875; men de mange skilt med «Restauration», utstillings
vinduene med dametøy av siste mote og i karnevalstiden de mange
fargede karnevalsdrakter, kjempeskiltet med «Hø, halm, bakkelse» over
vedbua like ved pantelåneren, det er alt sammen borte.
Mellom begge Vognrnannsgater er øverst en kort gjennomgang, det er
Klostergången; her er bare ett bus og en bøy mur; huset ligger for en
den til Lille Vognmannsgate; det er et av de aller eldste, om ikke det
eldste, fra første periode, og er fredet. Bak denne høye mur i Kloster
gången merkes spor etter hage og trær; i 1875 står en stor trebygning
her med stamkneipe for bryggearbeidere. Huset brente dette år, og på
tomta er nåværende «Hotell Kong Carl» bygd. Den gamle trebygning
50
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Gårdsrommet i RødfyUgaten 13.

fikk i sin tid sikkert plass i hagen til det gamle huset, en hage som har
strakt seg utover en del av Jernbanetorget. Legger vi sammen huset,
muren, hagen og navnet, aner vi Nonneseter kloster, det har alt sammen
vært en messe verd.
I Lille Vognmannsgate på hjørnet til Jernbanetorget ligger «Carl
Knutsens hotell», og lenger nede «Kong Sverre»; dette siste har en übe
stemmelig byggeperiode og er bygd for hotelldrift; rundt det store gårds
rom er svalgang med enkeltrom. På hjørnet av Tomtestredet ligger «Fol
kehotellet», som er av senere dato.
Mens Lille Vognmannsgate øverst er trang og smal, vider den seg nå
ut til det tre- og fire-dobbelte, nær Rødfyllgata ligger et større hus på
tverke og stenger, så det blir en smal gjennomgang; her er også en slags
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gatestump som gjennomgang til Repslagergangen med to små hus. Bebyg
gelsen der hvor nå Vaterlandskirken og Menighetshuset står, var en rek
ke sma trehus med butikker som forteller om buntmaker, glassmester
og forgyller, skomakere og delikatessehandel.
Over den apne plassen rett mot Menighetshuset lå Vaterlands engang
flotteste hus, «Slottet», en skinnende hvit bygning som lyste muntert
opp i kaotiske omgivelser. En ensom representant fra barokktiden. På
gavlene var to små tårn, mellom dem var takgesimsen pyntet med knip
lingsrnønstre, og fasadepartiet i annen etasje var delvis brutt av nisje
liknende ruter. Ved et flyktig øyekast så det ut som om det hadde Gar
nisonssykehuset som mønster. Huset lå fritt med urtehager og stor gårds
plass; men da tiden for trebebyggelsen setter inn med tomtefeber og
jobbing etter byggetomter, blir det gårdsplassene mellom de gamle hus
som försvinner. Og rundt Slottet ser vi det aller tydeligst, her er det
utelukkende trebebyggelse.
Nederst i Rødfyllgata står to hus av tredje periode, i det ene har
Mathias Løwlie brennevinshandel; det annet står som front og ende
punkt for Rødfyllgata og Elvegata, som begge med forgårder og bak
gårder oftest går over i hverandre. I Rødfyllgata ligger et stort bøkker
verksted, lenger oppe har baker Fossum butikk med trapp langt ut på
fortauet og kringle over døra. Øverst har Kasper Ullerud bondehandel
og brennevinshandel; innenfor den én-etasjes gården er det stor mur
gård på flere etasjer, det er arbeiderbolig. Øverst i Elvegata lå flere mur
hus fra første periode; et av dem hadde vært fornemt herskapshus, det
hadde stilfulle vinduer med hagebed for prydplanter utenfor og gam
melt jernstakitt til gata; over inngangsdøra var ornamenter og initialen»
Det var trelasthandelen som dannet det økonomiske grunnlaget for
forstaden Vaterland, men der fantes selvfølgelig også håndverkere som
sørget for skotøy, klær og andre forbruksgjenstander.
Magister Odd Strand beskriver en annen side av Vaterland slik:
«Mangfoldige vertshus ga folk anledning til å drikke kjøpskål eller
rett og slett å slukke tørsten. Brennevinslukt og osende tranlamper satte
sitt sterke preg på disse lavloftede stuene som til tross for sitt simple
ytre var svært populære og ofte stuvende fulle. Ville en ut på eventyr,
sto en større stab av gledespiker til rådighet og lokket med sine yndig-
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heter på gatebjørnene. Ikke sjelden fant en skjenkestue, bordell, bad og
badstue i samme hus. Det var nettopp denne kombinasjon av rensligbet
og usedlighet som fikk prestene på 1700-tallet til å tordne mot bruken
av badstua.»
Bondehandelen skaffet betydelige inntekter til forstedene. I en kon
gelig forordning av 1749 beter det:
«Ingen som vil bo i forstederne, såsom Vaterland, Piperviken, Gren
sen, ved sagene langs Akerselven, såvel som i den gamle Oslo by, på
Leret eller Grønland, må efter denne dag tilstedes borgerskap som kjøp
mann eller kremmer.»
Dette var et forbud som fikk liten virkning. Høkerne på Vaterland
utvidet sin virksomhet. De forsto å yte en service som til dels var frem
med for bykjøpmannen
han sørget både for innkvartering og stall.
Bøndene kunne få skodd hesten sin, få reparert seletøy og kjøredoning.
Magister Odd Strand forteller følgende episode om høkerne:
«Ja, til og med i utenrikshandelen, som uttrykkelig skulle være reser
vert kjøpmennene i byen, tok forstadhøkeren til å konkurrere. Da kjøp
mennene i 1790 tydeligvis hadde sviktet sin oppgave som kornimportø
rer, opptrådde høkerne som folkeførere og jagde i spissen for en stor
skare av fremmøtte fra forstaden flere kompanier med soldater, sam
men med kommandanten, stiftamtmannen og magistraten på flukt. Stri
den dreide seg om fortolling av en kornlast som var kommet med en
skute fra Holstein. Man beundrer den disiplin som ble vist under aksjo
nen. Ingen borger ble skadet, skipperen fikk utbetalt markedsprisen for
kornet, men samtidig oppnådde folket sin vilje og tollen ble sløyfet.»
Plankekjørerne satte sitt preg på forstadslivet. Rundt 1800-tallet reg
net man med at 2 000 mann og 5 000 bester var beskjeftiget i dette yr
ket. Det var en forsamling av barske menn, som flokkevis dro til skjen
kestuer og forlystelsessteder . . .
Det Vaterland som arkitektene nå tegner og banker og myndigheter
diskuterer, vil med tid og stunder bli reist. Det gamle Vaterland er för
svunnet for alltid. La oss følge Nicolai Heiestad på en av hans vandrin
ger i og rundt den bydelen han elsket, som en avslutning:
«Vi har flyttet til Ekebergveien 28, som er et nytt hus og det øverste i
bakken. Fra døra på midten kommer vi inn på kjøkkenet som vi må dele
54
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Akerselven ved vintertid etter Folkebladet 1892. Tegning av A. Bloch.

med den familie som bor her; på liver side av kjøkkenet er en stue med
bvert sitt vindu.
De som allerede bor her, er nygifte og barnløse, mannen er murer og
beter Guttormsen. Madam Guttormsen forteller straks at de tenker bare
å bo her midlertidig, og det skal jo vi også. Det er som å bo langt ute på
landet.
Og at det det er, erfarer vi straks: Det er ikke vann på kjøkkenet, og
det er ikke vannpost like utenfor heller; den står nede ved kirken, vi
må ned og opp bakken og henter i to spann, mens andre har vannsele og
bruker bøtter. Kolonialbutikken og melkebutikken er også nede ved kir
ken, og vedmannen er i Ryenbergveien ved rekkverket; vil vi ha veden
tilbrakt, må vi kjøpe en hel sekk.
55
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Mens Guttormsens har pene møbler og amerikansk veggur, er vi mer
fattige enn da vi bodde i Vognmannsgata. Vi har bare én seng som mor
og Hansemann ligger i, mens far og jeg ligger på golvet; istedenfor fars
lommeur som han måtte låne på, har han kjøpt en billig klokke på ba
saren.
De som skal på skole her
fra Ryenbergveien eller oppe på Utsik
ten og deromkring
går enten på Grønland eller Kværner skole, og
det er pikeskole borte ved Bispegården; jeg er den eneste som går på
Vaterland skole, og derfor har jeg ennå ikke blitt kjent med noen kame
räter her.
o
før§t har det begynt a snø, men så snør det til gjengjeld hver dag.
så bakken blir nesten ufremkommelig; ettersom folk går i gåsegang,
blir det såpass vei at en kommer ned.
I kvartalet her ut mot Oslo gate ligger i dag «Gamlebyens Gjest
giveri»; hverken denne gård eller gården bortenfor sto i 1876; her var
et høyt jerngitter med forsiringer øverst, innenfor en nedlagt hage, og i
søndre kant av denne et hvitkalket lavt hus med én eller to dører, men
uten vinduer. I bakgrunnen innenfor hagen river murerne ned et hus,
og da Guttormsen arbeider her, gjør jeg meg ærend inn for å se; han
forteller at de river den gamle bispegård. Jeg husker tydelig to store
buevinduer, resten av andre og en stor port samt alt støvet og kalken.
En kone snakket om «den gamle skolen», men murerne og alle andre sa
«den gamle bispegåUn». Hva som kom opp i stedet eller om det kom
noe i det hele tatt, vet jeg ikke. Pa hagetomten kom altså to større hus.
de som er nevnt.
Fra Klemens gate ned til Loelva var gammel småbebyggelse. Bak
denne la Saxegardsgata som gikk i en sving ned mot Saxegården og Lind
bäcks store gartneri. Den var smal og trang og hadde små, men koselige
hus. I den store, staselige Saxegårdsbygningen spøkte det, det sa alle
folk, noen sa at en mann «gikk igjen», andre sa en svartkledd dame. Av
den grunn ville ingen bo her. Den sto i hvert fall tom og ledig i 1876 og
hadde da vært det i mange år.
Edvard Gulbrandsen, faktor i «Verdens Gang» og senere «Tidens
Tegn», satte «Kjærlighedens Komedie» hos Jensen i 1862, og han for
talte at korrekturen fra trykkeriet ble sendt Ibsen i Saxegårdsgata. I
56

STREIFTOG I VATERLAND

1864 kom «Kongsemnene», trykt hos J. Chr. Gundersen i Voldgata. Når
der i Ibsenbiografier i forbindelse med kritikkens nedsabling av «Kjær
lighedens Komedie» står: «Ibsen var harm. Han bodde dengang ute i
Oslo, gikk hjem og skrev «Kongsemnene» på fire uker»
så må det
antas som sikkert at skuespillet er skrevet i Saxegårdsgata.
Saxegårdsgata er i dag en bredere gate med nye fin-fine hus. Men den
gamle Saxegård får lov å stå: her bodde og døde jo bestefar av «grunn
lovens far», Christian Magnus Falsen.
Over Loelvbrua og bortover kjenner jeg meg igjen, jeg synes jeg ser
de samme pene blomstene i vinduene i dag som da jeg gikk her for 75 år
siden. Hvor Ljabruveien begynner, snudde hestesporvognen; en gangsti
gikk oppover til verksmester Lunds hus, den senere Kongsveien. Et og
annet lokomotiv gikk også forbi her; Smålensbanen var ikke åpnet, men
omtrent ferdig, folk snakket om den store brua ved Ljan. Ved hjørnet
her lå Bersets restaurasjon, den stupbratte, gulglinsende fjellveggen er
resten av noe som kaltes Alunverket, og lenger oppe som på en liten
slette og helt for seg seiv lå en falleferdig liten rønne som folk kalle
«Dyvekes hus»
en konges vakre elskerinne på et slikt fattigslig, bort
gjemt sted! I dag har vi «Dyvekes vei», og huset er forlengst omgjort og
gjort beboelig, så lar vi for kongens skyld, for den vakre Dyveke’s, for
den nye veiens og for de nye leieboeres skyld, huset være i fred. (Huset
er siden flyttet til Bestun.) De gamle uthus som sto her fra Alunverkets
tid, er borte, og gangstien som var her, er blitt begynnelsen til den lange
Konows gate.
Den store klosterruin
som ikke er ruin, men pompøs og levende
kirken og kirkegården er uforanderlige. Det store huset inn til kirke
gårdsgjerdet hvor dette slutter og hvor kjøpmannen vår var, står i dag
med butikken og trappa som før. Men på den store, åpne plass ovenfor
kirken ligger i dag hus ved hus, og Alnafetgata med menighetshus er
kommet på tvers. Inn i Alnafets kirkegård
nå Hospitalkirkegården
lå i 1890-årene Alnafets politistasjon, nå i Oslo gate. «Vedtekta» er for
lengst død og borte. Vannposten like utenfor kirkedøra venter jeg ikke
å se igjen, den ble senere flyttet opp i Ekebergbakken, og Ryenberg
veien opplevde vel også en forbedring.»
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