Homansbyen og Grunerløkka
to måter å bo på for hundre år siden
AV THOMAS THIIS-EVENSEN
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Men boligene er noe mer,
de er også rammer om menneskelivets
viktigste hendelser. Det å bygge boliger betyr altså å iscenesette beboernes
livsform.
To vel hundre ar gamle eksempler på slike «iscenesettelser» er bolig
omradene Homansbyen og Grunerløkka i Oslo. Begge er oppført av
en og samme arkitekt, nemlig Christianias daværende byplansjef, Georg
A. Bull.
Disse velkjente byområdene oppsto under svært forskjellige forut
setninger. For det første dukket de opp på to forskjellige utviklings
trinn i Christianias historie, Tidligere i 1830—40-årene hadde byen
gjennomgått den første ekspansjonsfasen med den offentlige byggevirk
somheten rundt Akershus festning og langs Karl Johans gate med
Slottet som meningsfylt punktum. Først i 1850—60 årene starter den
andre store byggeperioden. Den ble anført av Homansbyanlegget like
bak Slottet på de gamle løkkene «Frihedsæde» og «Frydendal». Nå
skulle Christiania bli en vakker residensby med:
«Bak gjærder av metal,
skjult av det tætte løv,
som uten sus mørket hvælver
over, små hvite hus.»
(Nils Collett Vogt.)
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Den tredje fasen i 1870—80-årene ga byen dens industri.
elven var livsåren i det nye og Grunerløkka var resultatet:

Akers

«Vor Elv, du er altfor god,
til kun at tjene til pynt. . .
Men giv oss dens Bredder fri
vi fatte dem ind i Kvader
da Skibe skal seile forbi
langt ind i våre Gader.»
(Henrik Wergeland.)
Men Homansbyen og Grunerløkka oppsto ikke bare til forskjellig
tid, de var også bygget for folk med helt forskjellig bakgrunn. Bebcerne
av Homansbyen var det nye Norges ledere, akademikere, embedsmerm
og proprietærer, beboerne av Grunerløkka var det nye Norges tjenere,
håndverkere, svenner og arbeidere. Mens Homansbybeboerne var tidens
erklærte individualister der idéer om frihet og uavhengighet ga løkke
navnet «Frihedsæde» en særlig klang,
så var Griinerløkkabeboerne
tidens egentlige sosialister der samfølelse og avhengighet var det typiske.
Mens Homansbyen hadde «Character av fredelig landsby» (Homans
servitutter) var Grunerløkka preget av de «tusinder Arbeidere på hjem
vei fra Fabriker og Verksteder ... og talløse Børn som sværmer paa
Pladser og Tomter og i Parker . . .»
(Morgenbladet 1891.)
Homansbybeboernes livsform var altså privat. Griinerløkkabeboernes
livsform var sosial.
Spørsmålet er så hvordan ble disse livsformene «iscenesatt»? Med
andre ord,
hvordan var Homansbyen og Grunerløkka svar pa to
måter å bo på for hundre år siden?
Homansbyen.
Den eldste delen av Homansbyen ligger nord for Slottet langs gatene
Oscarsgate og Josefinegate og avgrenses mot syd og vest av Pilestredet
og Uranienborgveien.
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iln 1

Homansbyen fra den første tiden. (Tegning: R. 801 l ca. 1860.)

Typisk for strøket er alle de små frittliggende villaene som ligger dypt
inne i hver sin tettvokste have langt fra veien. Alle husene er bygget
i forskjellige historiske stiler fra forskjellige land i Europa. Et annet
typisk trekk er karnappene som i form av «tårn» eller verandaer vender
ut mot havene.
Langt de fleste husene var eneboliger. Allerede det viser Homansby
områdets preg av noe privat,
hver familie residerte i sitt eget hus
avskjermet fra andre. «Der er meget vakkert, og skulde jeg blive for
lengre tid i Christiania, vilde jeg bo der.»
(Ludvig Daae 1855.)
Hensynet til det a bo i fred skulle være avgjørende,
bygninger
til fellesbruk, som f. eks. til industri og båndverk, var derfor strengt
forbudt.
Ogsa havene kan forståes som ledd i privatlivets tjeneste. Havene
isolerte en bolig fra naboen, men også fra det tilliggende fellesrommet:
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Havene var ens private «verden»
en
verden som avskjermet en fra alle andre.
Jernbanedirektør C. Pihls hus i Gustavsgt. 2
fra 1859.

veien. Det kan delvis forklare den dype plaseringen på tomten og viljen
til tettest mulig beplantning foran. Havene var ens egen private «verden»
avskjermet fra andre,
en verden bare en seiv skulle rundskue fra
de fremskytende karnappvinduene. Og for en verden,
med sine
slyngende spasérganger, tette sammenblandinger av trær og busker og
en mangfoldighet av forskjelligartede plantetyper var havene poetiske
kopier av naturen seiv. Og som i naturen som var full av stadig nye
og overraskende synsvinkler, ble også her den personlige opplevelse
stimulert. Liksom huset som var avskjermet fra naboen, var også haven
beregnet på det å være alens enten i sin egen fantasiverden, eller mei
direkte, skjult bak et tre, under en busk eller i det lille lysthuset.
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Det dunkle og fortrolige var Homansbyens
språk. Homans hus i Josefinegt. 13, fra 1860.
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Det dunkle og fortrolige var altså Homansbyens språk
«Fra haverne en duft av
blid jasmin, fortrolig springvands
plask i julinatten og himlen het
av skyers dunkle vin.»
(Nils Collett Vogt.)
Går vi til husene seiv er det tydelig at også de er svar på beboernes
«privatiserende» behov.
For det første var husenes varierte stilformer et viktig middel. Ikke
bare var de uttrykk for hele Europas historie ved at stilrnotivene var
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bentet fra fortidens epoker, men anlegget var også på samme tid et
uttrykk for de europeiske nasjonene seiv.
Hele idéen med enslags «by» bestående av små villaer og haver var
engelsk, beliggenheten var norsk, mens enkelthusene ble oppført i for
mer som var lånt både fra Frankrike, Tyskland og Italia. Hele Homans
byen var altså et Europa i miniatyr, og således et skreddersydd miljø
avpasset nøyaktig til beboerne seiv. Mer enn andre var nettopp Ho
mansbybeboeren tidens førende internasjonalist,
han som med sine
mange reiser på kryss og tvers så på hele Europa som sitt fedreland.
Men stilforskjellen fra bus til bus hadde også en annen hensikt enn
å uttrykke beboernes egen livsstil. Som havene rundt dem, fikk nå
hvert enkelt hus preg av noe helt spesielt, en egen «verden» som klart
skilte seg fra naboene. Hver beboer fikk sin egen private «form», sin
egen identitet. Seiv om arkitekten ikke kjente personlig de som skulle
bo i husene,
hadde han dog tilkjennegitt at de var selvstendige indivi
der. Dette var helt i tråd med dåtidens syn på eneboligen,
en bolig
skulle være en refleks av eierens personlighet: «Boligene skulle bli
oppført så forskjellig at de kunne passe og uttrykke hver manns karakter,
stilling og historie, for på den måten å gjøre boligen til et slags «monu
ment.» (Loudon 1835.)
Denne «privatiseringen» gjaldt også interiøret. I tidligere tider hadde
man funnet det naturlig å la et enkelt rom, stuen, danne ramme om
de fleste av familielivets gjøremål og funksjoner. Det er mange årsaker
til at disse gjøremålene nå ble fordelt til flere rom,
men en av dem
er nettopp ønsket om mer privatliv. I Homansbyen lå gjerne salong,
røkeværelse og spisestue ut mot haven, bakenfor lå kjøkken, lagre og
pikeværelse, mens soveværelsene gjerne var lagt i annen etasje. Hvert
rom var små særegne «individer», med hver sin innredning i hver sin
stil. Spisestuen bar preg av barokken, en hentydning til de store ban
ketters tid 300 år tilbake. Typisk var det store speilet, «et absolutt
uunnværlig møbel i spisestuen», for at gjestene etter middagen skulle
«tage et veltilfreds og elskværdigt overblik over sit fysiognomi og sin
person før han begir seg ind i dagligstuen». (Crone 1892.) Røkeværelset
var i maskulin og streng renessanse, mens salongen bar preg av en femi
nin og lett eleganse fra rokokkotiden. Og hvorfor disse forskjeller? Jo,
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Et typisk røkeværelse fra 1800tallet,
i tung og «maskulin»
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rommene ble brukt av forskjellige individer,
røkeværelset var hus
herrens rom, salongen var husfruens. Hvert familiemedlem hadde altså
hvert sitt rom med sitt eget preg, med sin private atmosfære.
Fra helhet til detalj,
fra have til hus ned i hvert enkelt rorn ser
vi altså at Homansbyen var en refleks av frihetstrang og privatliv. Livs
form og bolig var ett.
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GrUnerløkka (luftfotografi).

Grunerløkka.
«Nr. 18 er vår egen gård, så gammel og så kjær
Og så skjønn den er om kvelden,
når den stiger lys og svær
frem fra mørket med de mange
lange vindusraders skjær.»
(Rudolf Nilsen.)
På Grunerløkka og tilsvarende områder rundt ble eneboligen erstattet
med kvartalet
ens eget ble erstattet med det felles.
Hele dette byområdet som er innrammet av Akerselven mot vest og
syd, Sannergaten mot nord og Toftesgate mot øst, bærer da også preg
av tette tre- til fire-etasjers leiegårder rundt lukkede gårdsrom.
Som «øyer» i bylandskapet er kvartalene som små byer i byen, adskilt
av snorrette gater. De indre gårdsrommene med verkstedene, doene og
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Gårdsrom fra Grunerløkka

kvartalbyens

«torv».

f

stallene var «torvet», trappeoppgangene og korridorene var «gatene»,
mens enromsleilighetene var «husene» der bordet var «arbeidsrommet»,
sengen var «soveværelset» og sofaen var «stuen».
Overalt var det mennesker,
over en, under en og ved siden av
husets lyder var menneskers lyder, ikke bjerkesus og springvannplask:
«Der sisler stekepanner fylt med
flesk og småmakrell,
og veggene gir gjenlyd av de
sultne ungers sprell.»
(Rudolf I\ilsen.)
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Et typisk dagligroms-interiør fra Grunerløkka,

med alle livsfunksjonene på 20 m 2.

Boligenes utsikt var gate, torv og plass, ikke gress og trær og hekk:
«. . . her er allting skapt av
menneskehender
fra lyset ned til stenen ved
min fot.»

(Rudolf Nilsen.)
Det private var ukjent,
samvirke var regel.
Overalt er Griinerløkkaområdet et speilbilde av denne regel. Allerede i bydelens «ansikt» mot Oslo kommer det frem,
med Akerselven
og de røde teglstensfabrikkenes tette bånd: spinneriene, møllene og
verkstedene. I dem møttes tusenvis av mennesker i samme hensikt,
i
dem lå hele grunnlaget for den felles eksistens:
«. . . Vor Elv ... du Livsensaare . . .»
(Henrik Wergeland.)
202

HOMANSBYEN OG GRUNERLØKKA
Parti fra Helgesensgate,
«... den trange
sprekk imellom grå kaserner hvor solen
bare har en times frist ... » (Rudolf Nilsen.)

Mens fabrikkene viser vei
følger gatene opp. Også de var felles
skapets symbol
med sine kryss, fortau og lykter dannet de bakgrunnen
for hele «ættens» liv, —:
«Vi elsker gaten,
ja vi
elsker landet som vi befolker
her altfor tett.
For den skal være fredløs og
forbannet som svikter gaten og
sin ætt.»
(Rudolf Nilsen.)
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I Homansbyen var boligen avskjermet fra gaten,
på Grunerløkka
var boligen blitt en del av den.
De kompakte kvartalsgårdene vokste rett opp fra fortauene, vegg
løpet fulgte gatens minste forskyvninger og veggflatene ble prydet med
livfulle ornamenter utformet for de gåendes blikk. Førsteetasje var
enkel og kraftig
her kunne menneskene seiv og forretningenes rekla
mer danne gatens ornament. I etasjene over overtok søyler, bjelker og
gavler mens takgesimsene øverst var sluttstreken på:
«. .. den trange sprekk
imellom grå kaserner hvor solen
bare har en times frist...»

(Rudolf Nilsen.)
Mens gatene var stedet for «til og fra», den hastige passiar og det
korte nikk
så var parkene stedet for å «slå seg ned med hverandre»,
en byens erstatning for den «årlige skovtur». Med de mange trær,
brede spaserganger og en svær fontene i midten var Olaf Ryes plass
et slikt «sentrum»
en avveksling fra gatens pulserende «dal» med
«støv og sten og sand»:
«De unge bjerkene i svarte byen
de står og bruser med sitt lyse løv
som om de åndet store skogers
vårluft og ikke skorstensrøk og gatestøv.»

(Rudolf Nilsen.)
Parkene var fellesskapets erstatning for Homansbyens haver. Der
var de lukkede lysthus til privatlivets pleie blitt til musikkpaviljong til
den offentlige glede, og der var de ensomme krokene blitt til skjermede
steder med benker i krets bak klippede bekker. Seiv Homansbyens opp
legg med forhave og hus hadde på Grunerløkka fått et fellesskapets
preg. Nå er havene blitt park og privathuset blitt kirke og skole, og na
er den intime uregelmessigheten blitt til offentlig orden og streng
symmetri.
Det siste finner vi rundt Birkelunden med Paulus kirke og Griiner204
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Birkelunden på Grunerløkka

fellesskapets erstatning for Homannsbyens have.

løkka skole. Begge ligger de fritt midt på hver sin side av parken og er
knyttet sammen med monumentale synsakser. Med sine røde teglstens
murer og sin egenartede form skiller de seg fra leiegårdene rundt, men
knytter seg til teglstensfabrikkene langs Akerselven. Fellesbyggene hadde
dermed fått sitt eget «språk»
et språk som sammen med leiegårdene
er med på å gi Grunerløkka dens spesielle atmosfære.
Fra helhet til detalj,
fra kirke og park ned til leilighet og innred
ning ser vi altså at Grunerløkka var en refleks av samvirke og fellesskap.
Homansbybeboeren elsket sin bydel
her var stillhet, ro og til
baketrukkenhet. Hver sten, hvert rom og hvert gresstrå var en hyldest
til den poetiske ensomhet,
«skjult av det tette løv». Også Griiner
løkkabeboeren elsket sin by,
her var aktivitet, hjelpsomhet, og felles
skap.
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«Lenge, altfor lenge var mitt hjerte
uten sang.
Men nu bor jeg midt i byen som
jeg gjorde før engang,
og mitt hjerte svinger frydefullt
ved posthusklokkens klang.»

(Rudolf Nilsen.)
Hvorfor denne kjærligheten?
Fordi boligen var noe mer enn bare et vern mot vær og vind. Fordi
livsform og bolig var ett.
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