Det gamle Vaterland
1800-tallet
Av Erik Oluf Melvold
I St. Hallvard nr. 213 1978 sto første del av Melvolds artikkel om Vaterlands
historie. I denne andre delen behandler han bydelens utvikling pa 1800-tallet.
Iforrige århundre utviklet Christiania seg fra en smånusselig by med velnærte,
priviligerte handelsborgere og håndverkere innenfor bygrensene og en rad usle
forsteder utenfor, til en moderne industriby. Dette fikk seivsagt også konsekven
serfor Vaterland som i løpet av hundreåret ble en bydel med vanlige, men fattige
arbeidsfolk.
Men for borgerskapet forble Vaterland det rene «mørke Afrika med ukjente
folkeslag og vill uhygge i de trange smugene», skriver Melvold. Han refererer
også til en artikkel i St. Hallvard i 1937 som inneholdt grove påstander om
befolkningen på Vaterland. St. Hallvards redaksjon matte ut a beklage.
1 dette nummeret av St. Hallvard er det ogsa en annen artikkel om levekarene i
Christiania i forrige århundre. Den handler om sosial og økonomisk status i
borgerskapets kvadraturby. Sammen er artiklene en perspektivskapende beret
ning om bysamfunnet, slik det var pa terskelen til var egen tid. Det er ikke lenge
siden.
Erik Oluf Melvold (født 1940) er cand. philol og underviser blant annet i
Oslo-historie og boligpolitikkpå Linderud videregående skole. Han er medlem av
Oslo bystyre, sitter i boligutvalget og er vararepresentant til bygningsrådet.
Vaterland i forrige århundret
Det er i forrige århundret at byen utvikler seg
fra å være en smånusselig by med velnærte,
priviligerte handelsborgere og håndverkere og
en rad usle forsteder utenfor det gamle vollom
rådet, til å bli en moderne industristorby. En by
der klasseskillet ikke lenger gikk mellom for
steder og sentrum, men mellom østkant og

vestkant. Omkring midten av hundreåret be
gynner moderne industri å bli utviklet i Chri
stiania. Først tekstilindustri langs Akerselva i
1850-årene, så teglverksfabrikasjon og begyn
nende maskinindustri i 1870-årene, til 1890årenes voldsomme industrielle ekspansjon i
byen.
Byens sentrum, som tidligere hadde vært bå-
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de forretnings- og boligområde for overklassen,
Byens folketall økte som sagt kraftig. Denne
blir nå bare forretningsstrøk, mens overklassen tabellen viser folketallet i «Kvarterene» (dvs.
bygger sine boliger på jomfruelig mark på vest
borgerskapets Christiania) inklusive forstedene
kanten, der det tidligere stort sett bare har vært på byens og på Akers grunn:
fornemme løkkeeiendommer, sommersteder og 1825: 19 061
1880: 119 407
rekreasjonsområder for de rikeste. Det første 1845: 31 703
1885; 130 027
stoppested var Homansbyen bak Slottet. Mot 1860: 52
903
1890: 151 239
slutten av hundreåret flyttet stadig flere til 1870: 80 057
1895: 182 856
Aker, som til Ullern og områdene ved Holmen1875: 95 836
1900: 227 735
kollåsens fot.
Arbeiderne får sine boligområder på østkan
Når det gjelder forstaden Vaterland, er det
ten, først langs Akerselva på nedre Grunerløk
vanskelig å finne fram tall fordi man i de for
ka i 1850-årene, der forstaden «New York», skjellige perioder av forrige århundre (og vårt
som den het på folkmunne, ble grunnlagt. I eget) talte etter forskjellige geografiske be
samme tiår kommer en ny forstad, nemlig Ro
grensninger, hvor Vaterland utgjorde en større
deløkka, som lå pent utenfor bygrensen, og der eller mindre del.
murtvangen ikke gjaldt. I begynnelsen av år
Noe særlig lettere blir det ikke når man skal
hundret hadde en ny forstad vokst fram ovenfor undersøke endringer av bebyggelsen i Vater
Grønlandsleiret, nemlig Enerhaugen. Denne land i forrige århundre og senere. P.g.a. dårlig
knausen var eid av byens rikeste mann, Jørgen plass har bygningskontrollen simpelt hen ma
Young, og han utparsellerte tomter her til fat
kulert de arkivene som forteller om Vaterland.
tigfolk. Tomtefesterne hadde arbeidsplikt hos Dette skjedde etter at bydelen var sanert, og
Young, og Young hadde også enerett på deres - gateløpene ikke lenger «eksisterte». Nå tar hel
og konas og barnas arbeidskraft - dersom de digvis byantikvaren over slikt materiale, men
var arbeidssøkende. I disse nye forstedene ser for størstedelen av Vaterland er det trolig borte
vi igjen det gamle mønstret: det var rimelig for for alltid
La oss i alle fall forsøke åse litt på
arbeidsfolk å slå seg ned her fordi områdene lå befolkningsutviklingen i Vaterland. Inntil 1855
utenfor bygrensa, og murtvangen ikke gjaldt.
viser tallene dette:
Befolkningen som søkte til Christiania for å
få arbeid i den nye industrien, var stadig øken
Forsteder på
1801 1825 1835 1845 1855
de. Vi må her huske på at slutten av forrige byens grunn:
århundre var den tid da man i jordbruket be
632 1187 953 1520 1500
gynte med maskinell drift, slik at det ble et Storgata
Vaterland
1875
2363 2925 3763 4416
befolkningsoverskudd på landsbygda. Denne
734 831
Fjerdingen
878 1163 2511
«overflødige» landsbefolkning utvandret del
vis til Amerika, og delvis ble den industriarbei
dere i byene. I 1896 var f.eks. 55% av Christia Byens «kvarterer» 4070 5688 6992 8077 9256
(borgerskapets by)
nias befolkning født utenfor byen.
I 1870-årene så man oppkomsten av nye for
steder i øst, nemlig Vålerenga og Kampen. Det er ikke særlig vanskelig, ut fra denne tabel
Byens grenser skulle utvides i 1878. Dette
len, å se hvor den vesentlige befolkningsveks
visste man godt om, så det gjaldt å få bygd sine
ten
i disse årene. En tilsvarende utvikling
trehus før byen og murtvangen ble en realitet. viserkom
tallmaterialet til en viss grad for forstede
Begge disse bydelene ble bygd i årene umiddel
ne i Aker (tallene svikter en del her): I 1845
bart før 1878, dvs. de delene av dem som består bodde det 6 026 mennesker i disse forstedene, i
av trehus.
1855 hele 7 243.
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Vaterland. Det som imidlertid etter min mening
er opplagt, er dette: Både Vaterland - og særlig
Fjerdingen - får en kraftig øking i folketallet i
første halvdel av forrige århundre. Vaterland
har en jevn og kraftig befolkningstilvekst, mens
Totalt sett øker byen pluss alle forstedene sitt Fjerdingen får sin i årene 1845 til 1855. Denne
folketall fra 15 359 til 31 715 i årene fra 1825 til kraftige økingen for Fjerdingens vedkommen
1855. Rene «Vaterlands-tall» dukker opp igjen de, kan nok ha sammenheng med utbyggingen
fra 1890. (1887-tallene er lite å stole på). Nå av Østbanestasjonen og raseringen av forsta
teller man imidlertid på gater. Jeg tok ut tre den Sagbanken (på nåværende Jernbanetor
sentrale Vaterlandsgater og undersøkte folke
get). Det er vel trolig at befolkningen på Sag
tallet der fram til 1916, da man sluttet å telle på banken søkte etter nytt og rimelig husvære i
denne måten. Gatene er: Karl XIT gate, Rød
nærheten, og Fjerdingen lå da lagelig til. Men
her reiser det seg et spørsmål med en gang:
fyllgata og Tomtegata.
Tallene forteller:
hvorfor slo de seg ikke ned i Vaterland - om
teorien om Sagbankutflytting til Fjerdingen er
holdbar? Svaret er vel enkelt: Vaterland var
1890 1897 1903 1909 1916
allerede så tett befolket som bydelen kunne tå
le, - en «massetilflytning» fra Sagbanken var
Karl XIFs gate
936 700 538 650 698
det ikke tomter og hus til. Fjerdingen kan imid
Rødfyllgata
744 556 454 387 384
lertid ha vært relativt glissent utbygd, slik at det
Tomtegata
500 721
440 513 551
her var muligheter for å slå seg ned og bygge
Det er selvsagt vanskelig å forstå og å tolke en hus.
At Vaterland allerede på et tidlig tidspunkt i
såpass mangelfull statistikk over befolkningen i

«Tomtestrædet, Hj. af Tomtegaden» er tittelen på
denne blyant- og tusjtegning fra 1879. Gaten het
opprinnelig Vaterlands Strandgate. Tegningen er
signert T K-T. (Oslo Bymuseum)
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Akvarell av Smalgangen fra 1897. Bildel er et av
arkitekt Peter Andreas Blix’ hybilderfra siste halvdel
av 1800-tallet. (Oslo Bymuseum)

forrige århundre var «ferdig utbygd», i den be
tydning at det ikke fantes tomter der, viser ga
tetallene fra 1890-årene. Disse tre sentrale Va
terlandsgatene viser faktisk nedgang i folketal
let, nettopp i en periode da befolkningen i byen
totalt sett er i voldsom øking. Vi bør imidlertid
her være litt varsomme fordi nedgang i bosatte i
disse gatene også kan ha sin årsak i riving av
gamle bolighus og oppføring av f.eks. forret
ningsbygg. Med sin nære beliggenhet til Østba
nestasjonen ble selvsagt Vaterland også et fri
stende investeringsobjekt for forretningsfolk. I
barndomserindringene til Nicolai Heiestad
(«En liten gutt ifra Vaterland», Oslo 1950) for
teller han om sin oppvekst, bl.a. i slutten av
1870-årene. Faren til Heiestad var en fattig
skomaker, og i en periode bodde de i Tomtega
ta. Heiestad forteller at de måtte flytte derfrå
fordi «gården er kjøpt av fargehandler Jacobsen
i Skippergata og rives, alt skal rives, også ho
tellet». Det er vel trolig at fargehandler Jacob-

sen ikke bygde boliger, men snarere var interes
sert i forretningsdrift.
At Vaterland og de andre gamle forstedene
var så tett befolket som de kunne klare etter
midten av hundreåret, forteller også bebyggel
sen av nye forsteder om, som søndre Gruner
løkka («New York») og Rodeløkka i 1850-åre
ne. Hadde de gamle forstedene hatt plass til
nybygging, ville tilflytterne sikkert ha slått seg
ned der. Utbyggingen av Kampen og Vålerenga
i 1870-årene viser nettopp det samme.
De nye bolighusene som har blitt oppført i
Vaterland ved midten av forrige århundre, har
sikkert ikke skjøvet eksisterende hus til side.
Nybyggingen har sikkert skjedd ved fortetning
av romslige tomter og påbygging. Dette har
gjort Vaterland til en trångbodd bydel, og hvor
de gamle hagene og friområdene (på tomtene)
har blitt utfylt med ny bebyggelse.
Hvilke endringer skjedde så med Vaterland
ut over de som er skildret ovenfor? For det
første: bydelen fikk kjøpmannsrettigheter ved
loven av 9 april 1839. Etter Napoleons-krigene
var det slutt for det gamle Christiania-patricia
tet. I 1830-40-årene begynte en ny trelasthandel
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å trenge seg fram, ikke lenger med England,
men med kontinentet, særlig Frankrike. Et vit
nesbyrd om denne nye trelasthandelen gir
engelskmannen E. Hamilton som besøkte Chri
stiania i 1830-årene: «De (trelasthandlerne)
dreper småfisk med tømmerstokker og fyller
havna med sagflis, og utover alle tomter reiser
de sine vindtørkede bordstabler så der ikke er
fri utsyn til noen kant. Utsikten over den grøn
ne eng, det opplivende pust av blomster, som
merens høyslått og høstens nek», alt dette er
stengt ute for den fattige arbeider i Vaterland.
«Nå bor du i det gule mørke bak bordskriverens
plankevegg. Ta deg en dram og søk å glemme
pengearistokratiets treaktige velde.»
De gamle handelsprivilegienes tid var forbi.
Fulle kjøpmannsrettigheter ga loven av 1839
bl.a. til «Forstaden Vaterland eller Sagbanken
(!) med de dertil stødende Bordtomter, samt
øvrige Tomter og Strækninger paa venstre Side
af Agerselv, fra Bjørvigen til Vaterlands Broe.»
Bortsett fra pengearistokratiets «treaktige»
velde, var de mange farsottene en redsel for
fattigfolk i første halvdel av forrige århundre.
Den verste av dem alle var nok koleraen, - en
utpreget fattigmannssykdom. Koleraens døds
pust svøpte over byen flere ganger i forrige
hundreår, i 1833, 1850, 1853, 1855, 1857 og
1866. Mye av bakgrunnen for at en del forsteder
ble innlemmet i byen i slutten av 1850-årene var
også at byens borgerskap fryktet at forstedene
fungerte som de rene smittekilder når epide
mien kom. Med hovedparten av de som ble
syke, var ikke de velnærte byborgere, men fat
tigfolket. Særlig harde var pestene i 1833 og
1853.
Dødsprosenten blant de angrepne var høy, og
«kolerakirkegårder» ble opprettet i all hast.
Likkjøreren var ikke særlig kyndig - eller
edruelig - (det siste kan kanskje ikke ventes),
slik at det fortelles om folk som ble begravd
levende - mennesker som ikke var kolerasyke,
men som hadde fått et illebefmnende. Den klas
siske historien er om Simon «Årelader» på
Enerhaugen. Han ble begravd på kolerakirke
gården i en grunn grav. Om natten hørte man ul
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fra graven, og neste morgen ble den gravd opp.
Men da var Simon død, han hadde bitt over
pulsårene sine da han skjønte at han var blitt
begravd levende.
Professor Holsts rapport om epidemien i
1833 er karakteristisk: Hvis man ble angrepet
av koleraen, var sjansen for å overleve noe over
40%. At de utsultede og fattige menneskene i
forstedene lettere bukket under enn rikfolket,
er vel hevet over enhver tvil. Listen over de
som ble smittet av koleraen i 1833, forteller en
del om hvor de svakeste bodde:
Folkemengde

Meldt
syke

Gamlebyen
Enerhaugen
Fjerdingen
Vaterland
Ruseløkka/Tjuvholmen
Pipervika
Byens «kvarterer»
(borgerskapets by)

I denne oversikten mangler flere forsteder, men
totalt sett ble om lag 13% angrepet i enkelte
forsteder, og med en dødsprosent på nærmere
60 forteller dette ganske mye om levevilkåre
ne, hvis vi sammenlikner med borgernes
«kvarterer». At Vaterland har sluppet relativt
bra fra epidemien, f.eks. sammenliknet med
Ruseløkka, har nok sammenheng med at deler
av Vaterland (f.eks. Brugata/Storgata) hadde
karakter av «borgerbydel», altså der ganske
velhavende mennesker bodde.
Ved siden av rent epidemiske sykdommer
som kolera, var døden en daglig gjest ved fat
tigfolkets dører i Vaterland. Bamedødeligheten
var stor, samtidig som kvinnene gjennomsnitt
lig levde kortere enn mennene. Kvinnene var
ofte konstant gravide, og barneflokkene var
enorme sammenliknet med våre dager. Barne
dødeligheten var også svært høy pga. underer
næring og de uhygieniske forholdene som de

204

ERIK OLUF MELVOLD

nyfødte ble utsatt for. Kvinnene ble simpelthen
utslitt pga. de mange fødslene og mange av
dem døde unge. En annen faktor som vi heller
ikke skal glemme, er den såkalte «barselfebe
ren» som tok mange kvinner i forbindelse med
fødselen. Det å føde på klinikk var relativt
ukjent for arbeidsfolk langt opp i vårt århundre.
Kvinnene fødte hjemme, ofte under uhygie
niske forhold. Infeksjoner i forbindelse med
fødselen - som i dag nesten er en saga blott gjorde at mange kvinner gikk i en tidlig grav.
På den annen side må vi ikke glemme at vår
forestilling om «den hjemmeværende husmor»
neppe er holdbar for arbeiderkvinnene i forste
dene i forrige århundre. De fleste beretningene
vi har, forteller om høy yrkesfrekvens blant
kvinner i arbeiderklassen, i motsetning til bor
gerskapets kvinner som i hovedsak var «hjem
meværende», Årsaken til den høye yrkesfre
kvensen blant arbeiderklassens kvinner lå nok i
elendige lønnsvilkår for mannen. De ble simpelt
hen tvunget ut i arbeidslivet hvis ikke familien
skulle bli utsatt for den største skam av alle:
nemlig å måtte henvende seg til fattigforstande
ren. Mange av mennene var også sikkert skadet
rent yrkesmessig av det tunge arbeidet de had
de, ved siden av at de led av «sosiale sykdom
mer», som f.eks. alkoholisme.
I boka «En liten fra Vaterland» forteller Ni
colai Heiestad om sin oppvekst. Boka kom ut i
1950, da forfatteren var 80 år gammel. Nå
flommer egentlig Oslo-litteraturen over av me
moir-skildringer. Men tidlige arbeiderklasse
memoirer er det sannelig dårlig med. Heiestads
far var en fattig skomaker, og det inntrykket vi
sitter igjen med etter å ha lest boka, er den
nærmest ufattelige nøden og nedverdigelsene
underklassen ble utsatt for. En oppsigelse av
faren på jobben var identisk med «fløtting»,
dvs. familien måtte velge en bolig som var dår
ligere, men billigere. Den økonomiske situa
sjonen i slutten av 1870-årene var dårlig, så
faren til Heiestad skiftet mellom å prøve seg
som selvstendig «næringsdrivende» og som an
satt ved større håndverksbedrifter.
Morens bekymringer lå først og fremst i å få

familien til å overleve - uten å måtte gå den
tunge veien til fattigforstanderen. Problemene
kan vel settes opp i denne rekkefølgen: 1. Har vi
penger til å kjøpe brenne? (husk på her at dette
var før elektrisiteten kom, så brenne ble brukt
både til oppvarming og koking). Husene var
ofte dårlig isolerte, så kulda fra vegg og golv
kunne gjøre folk syke. Vedhandleren før i tiden
var ikke som nå, da det kjøres ut sekkevis med
brenne. Den gang var han for fattigfolk en «de
taljhandler», der man kjøpte brenne fra dag til
dag. 2. Har vi nok mat, slik at vi ikke sulter?
Jakten etter rimelig mat og jakten etter kreditt
grånet tidlig hodet på mange kvinner i den ti
den, og mennene med, hvis inntektene de had
de var dårlige og kvinnene syntes de måtte være
hjemme pga. barna, eller pga. sykdom.
Om en julaften i slutten av 1870-årene fortel
ler Heiestad: Situasjonen er den at faren har
reist utenbys for å arbeide, men ingen penger
kommer det fra ham:
«Da «Moss »(en rutebåt) kommer klokka fem,
kommer ikke far seiv heller, og mor må handle
før butikkene stenger. Hun skriver opp og reg
ner sammen det som skal handles: Hvetemel,
rugmel, kaffe, sukker, poteter, brød, melk.
Først går jeg til Rasmussen, hvor jeg får en
julekake attpå, og siden til melkebutikken.
(...)
Men så har hun glemt vedmannen: det kom
mer to helligdager, og å mangle ved er verre enn
alt annet».
Det tredje som truet, var oppsigelse fra hus
verten pga. manglende betaling av leia. Heie
stad forteller forresten om ett av de mange
midlene som husvertene brukte for å få ut folk
som ikke kunne klare sine förpliktelser: Han
eller hun leide simpelthen et par sterke karer,
som tok med seg inngangsdøra. Heiestad he
retter at dette skjedde dem en gang, og om natta
måtte de sove med et laken som «utgangsdør».
Den viktigste begivenheten i Vaterlands hi
storie i forrige århundre var nok at hovedjern
banestasjonen ble vedtatt plassert derfrå 1854.
Dette betød slutten for den gamle forstaden
Sagbanken. Alle de milde stiftelser og fattighu-
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«Udsigten over Christiania fra Ekeberg 1900».
Bordtomtene i forgrunnen. (Foto: O. Væring)

set ble flyttet til nybygninger opp mot Nybrua
på Mangelsgårdens grunn, - til det nye hospi
talet der, det som vi i dag kaller Legevakten.
For det øvrige Vaterland bekreftet egentlig
byggingen av Østbanestasjonen bare en utvik
ling som var karakteristisk for forstaden: den
ble på nytt beliggende ved en hovedinnfartsåre
til byen. Det som handelsborgerskapet og
makthaveme tidligere hadde beskyldt Vater
landsbeboeme for, kunne det nye industribor
gerskapet trygt fortsette med: dette var bonde
fangernes bydel framfor noen annen, - det var
kneipenes og horehusenes Oslo, - med en be
folkningen som besto stort sett av halliker, lud
dere, brennevinshandlere og kjeltringer.
I og med atjernbanens hovedatkomst til byen
ble lagt ved Vaterland, er det også klart at by
delen - fra denne tid av: ikke forstaden - ble
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offer for mer oppmerksomhet fra makteliten. Ä
ha en slik rotete og usystematisk bydel som
byens ansikt overfor de tilreisende, var selv
sagt ikke bra. Etter 1854 ser vi derfor en økende
interesse fra kommunens side for forskjellige
reguleringsplaner i Vaterland. Særlig gjaldt det
gatereguleringer og omdøpninger av gater, sik
kert for å gjøre bydelen mer översiktlig.
Karakteristisk for de gamle gatenavnene i
Vaterland var at de i høy grad bar preg av
folkelig fantasi - og mangel på fantasi. Det var
f.eks. flere gater som bar navnet etter bord
tomtene - «tomtegatene» - eller etter en yrkes
gruppe som i stigende grad satte sitt preg på
Vaterland i forrige århundre: vognmennene.
Det fantes f.eks. en 3-4 «tomtegater» og en 4-5
«vognmannsgater». En del artige gatenavn
fantes også, som f.eks. «Pølsesund» på østre
del av Vognmannsgata (fra Jernbanetorget til
Brugata). Nygata het i en periode «Bukke
horasgata» etter denne gatas krumme fasong.

206

ERIK OLUF MELVOLD

lI , ; t
| fr yj
i:

i,-é
ij

\

Illustrasjon fra H. Meltzers bok «Smaa Næringskil
der» som utkom i 1862.

Elvegata het før den fikk dette navnet «Vater
lands Strandgade». I siste halvdel av forrige
århundre ble mange av gatene på Vaterland
omdøpt, f.eks. ble Store Vognmannsgate om
døpt til Karl XIFs gate i 1874.
Etter at Østbanestasjonen var kommet i
1854, begynte også myndighetene å regulere inn
nye gater i Vaterland: dette var f.eks. Steners
gata og Lybekkergata (som opprinnelig het Ro
senberggaden).
1800-tallets «mørke Vaterland»

For borgerskapet ble Vaterland det rene «mør
ke» Afrika med ukjente folkeslag og vill uhygge
i de trange smugene. Dette bildet av arbeider
bydelen ble utvilsomt forsterket mot slutten av

hundreåret, da en lang rekke folkeskribenter,
som Rudolf Muus og Jon Flatabø, henla hand
lingen i sine populær-skildringer til det dystre
og mystiske Vaterland, der knivstikking og
prostitusjon foregikk i omtrent annet hvert hus.
Et inntrykk av forholdene gir brannen i
bordtomtene i 1819. Da ble nemlig en Vater
lands-boer, Ole Niefing («ni-fmger’n»), tiltalt
for å ha påsatt brannen ut fra hevnmotiver (han
var blitt oppsagt). Kanskje bør det understre
kes at Ole sannsynligvis ikke ble dømt for å ha
påsatt brannen, og siden dåtidens rettssystem
ikke i synderlig grad behandlet fattigfolk mildt,
må bevisene mot den arme Ole ha vært tyn
ne ... I forbindelse med rettsaken ble omtrent
«halve» Vaterland ført som vitner. Rettssaken
vitner om en Vaterlands-befolkning som stort
sett besto av vanlige arbeidsfolk. At bydelen
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også allerede på et såpass tidlig tidspunkt var
trångbodd, forteller også «Niefing-saka» om.
Når man hadde vansker med husleia, var en av
mulighetene å ta inn «losjerende», ofte ungka
rer, som da bodde midt oppi familien og gjerne
på samme rommet. Denne skikken holdt seg
helt opp mot vårt eget århundre.
Rettsprotokollene sier at Ole Niefmg og
kona Anne Paulsdatter og barna deres bodde i
Kråbølgården i Vaterland. I samme gården
bodde en kjøpmann med kone og to barn, dess
uten en matros med kone og bam, en fisker med
sin familie, en urmaker med kone og barn, og
også en fraktemann med seg og sine. Videre er
det en kone som deler kjøkken med familien
Ole Niefmg. Romslig kan det neppe ha vært i
Kråbølgården, og det fortelles også at gården
hadde flere innganger. Vi får kanskje huske på
at når vi i dag tenker på østkant-leiegårder, er
det 4- og 5-etasjingene på f.eks. Grunerløkka vi
har i minne. Dette dreier seg om bygninger på et
par etasjer, ofte av tre.
Et annet vitnesbyrd om forholdene i bydelen
omkring midten av århundret gir poli
tiadjutant Meltzer i boka «Smaa Næringskil
der», som kom i 1862. Meltzer hadde tatt mål av
seg til å vandre - rent litterært - i Asbjørn
sens fotefar og bli «folkelivsskildrer». Her er
det krass realisme sett gjennom dåtidens for
nemme briller, kombinert med en «dickenslik
nende» humor - noe som for øvrig Asbjørnsen
seiv klarer mye bedre i skissen «Plankekjører
ne», som også har forbindelse med Vaterland.
Meltzer forteller om et møte med det virkeli
ge, mørke og fæle Vaterland. Nå, skal vi være
rettferdige, forteller han fra Smalgangen på
Grønland, som lå omtrent rett opp T-bane-ned
gangen på nordsiden av Vaterlandsbrua og ned
mot elva. Meltzer blir tilkalt av en liten gutt for
at de «holdt på å drepe hverandre i stua». Stua
kaltes «Helvete» og lå i Smalgangen, og den
som eide den, var et eldre kvinnemenneske ved
navn «Gråbeina». Vi lar Meltzer fortelle:
«Fra portrummet skrånet terrenget meget
sterkt ned imot elva, slik at gårdsrommet dan
net en temmelig bratt bakke, hvor vannet
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flømmet raskt nedover gjennom noen ujevne
renner, som det hadde dannet seg i den bløte
sørpa, (...). Hvis ikke den lille gutten hadde
tatt seg av meg og advart meg mot forskjellige
stokker, steiner, vognhjul, kar, baljer, osv. tror
jeg neppe at jeg hadde passert Helvetes gårds
rum uskadt på liv og lemmer.»
Han kommer først inn i kjøkkenet, der alle
rutene var ute og hullene gjenstoppet med filler.
Vannet fra gårdsrummet rant villig vekk over
gulvet. Fra kjøkkenet kommer Meltzer inn i
selve «Helvete». Vi lar han fortelle videre:
«Den scenen som her lå foran meg, vil jeg
ikke lett kunne glemme. Det var et bilde på så
stor menneskelig elendighet, at jeg ikke hadde
gjort meg noen forestilling om noe liknende,
enn si tro, at noe slikt fant sted like ved den
byen som jeg bodde i (NB; Grønland lå utenfor
bygrensen da Meltzer skrev dette i 1850-årene).
Stua ble opplyst av et sprutende, svært spent
talglys, som var satt på bordet like ved vinduet i
en karaffel, fylt med like meget vann som dens
istykkerslåtte hals tillot. Værelset var 3-4 meter
bredt og 5-6 meter langt, men ikke høyere under
taket, enn at jeg visstnok godt kunne stå med
hatten på hodet mellom loftsbjelkene. (...) Alt
derinne var så skittent, så forfallent, så stin
kende og så avskyelig, at jeg uvilkårlig trådte
tilbake, da den sterkt opphetede og forpestede
luft slo mot meg i døra. I værelset fantes to
soveplasser, nemlig en seng ved den indre veg
gen rett overfor vinduet, og en såkalt slabenk
rett overfor døra. Det fantes ingen antydning til
noe som hadde likhet med lakner eller allmin
nelige sengeklær i disse sovestedene, men
senga syntes fylt med mørke, ulne filler i en
forbausende mengde, hvorav et par hvite bar
nehoder stakk fram, og slabenken var halvt fylt
av halm, som det lå kastet en skinnfell over.»
Jeg tror vi skal forlate Meltzer her. Det er
ikke noen grunn til å tro at han ikke hadde sett og
opplevd dette stedet, - et helvete oppfylt av
fordrukne og kriminelle individer, som han he
retter om senere. Men vi må huske på at det
liksom er nettopp dette det lesende publikum
forventet seg av en Vaterlandsskildring: det
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Christiania Sundhedskommissions protokoll fra fol
ketellingen 3. desember 1883. I «Rødfyldgade No.
13» hodde en gammel dame iI. etasje (født 1792 og
altså 91 år gammel i 1883) soni opplyste at hennes
borgerlige stilling var «kapitalist». (Oslo kommu
nearkiv)

skulle være uhygge, gru og menneskelig forne
dreise. At «Helvete» i Smalgangen er repre
sentativt verken for Vaterland eller Grønland,
kan jeg vanskelig forestille meg. Det bør igjen
understrekes at den jevne Vaterlands-boer ut
vilsomt var et skikkelig - men fattig - menne
ske.
Den som tviler på det, bør våge seg opp i
15.etasje på Rådhuset til kommunens arkiv og
ta en liten titt på folketellingene fra slutten av
forrige århundre. Den gang fikk gårdeierne
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skjema som skulle utfylles, for å gi en oversikt
over hvem som bodde i gården. Det var rubrik
ker for navn, yrke og fødselsår. Disse skje
maene er svært interessant lesning, og for Va
terlands vedkommende forteller de om en be
folkning som hovedsaklig bestod av håndver
kere, arbeidere og sjøfolk. Men det fantes også
handelsborgere, ja til og med «kapitalister».
Listene fra 1883 opplyser nemlig at det i Rød
fyllgata bodde en utgammel dame, født 1792,
som kunne smykke seg med denne «yrkestitte
len». Vi kan vel gå ut fra at den hadde en noe
annen betydning den gang enn i dag.
Mange vel renommerte firmaer hadde i forri
ge århundre sine kontorer i Vaterland. Hvis
bydelen virkelig hadde vært en kriminell pøl
ved byens terskel, hadde nok de fine firmaene
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holdt seg langt unna. Elias Kræmmer (Anthon
B. Nilsen) forteller f.eks. i sine livserindringer
at han inngikk kompaniskap med det høyt an
sette trelastfirmaet Tostrup & Mathiesen (Lin
derud-Mathiesen) omkring 1880, og de hadde
nettopp sitt hovedkvarter i Elvegata på Vater
land. Men for mange mennesker, som seiv ikke
bodde i Vaterland, sto nok denne bydelen som
noe av det verste i Oslo med enda lavere status
enn selveste Vika. Men Vaterlandsboerne kun
ne nok ta igjen også, i alle fall i vårt århundre. I
1937 kom i St. Hallvard noen erindringer fra en
pensjonert politimann, M. C. Øverland. Artik
kelen het karakteristisk nok: «trekk fra det
mørkeste Kristiania ved århundre skiftet». Og
det mørkeste Kristiania var selvfølgelig Vater
land. Han begynner med å karakterisere byde
len slik;
«Vaterland kunne med rette kalles det mørke
Vaterland i flere betydninger. Gatebelysningen
var fattig. Noen få lyktestolper var plasert me
get spredt omkring i gatene og i smugene, men
de fleste av lyktestolpene var i en skrøpelig
forfatning, mange nesten falleferdige og skak
ke, og de harmonerte da godt med de skumle
omgivelser. Man gikk oftest i mørke, og det
hørtes aldri noen klage over dette forhold fra
Vaterlands beboere. (...)
Nesten alle hus og rønner bestod av simplere
losjihus, drikkebuler, flere ølrestauranter og en
hel del laddevinssjapper, alt i rekkefølge efter
hverandre i gater og smug.»
Som vi ser, inneholder denne karakteristik
ken en del grove påstander. For det første at
Vaterlands-boerne foretrakk «skumle omgivel
ser», underforstått; slik at de kunne drive sin
kriminelle virksomhet uforstyrret. Og for det
andre: det fantes omtrent ikke noen annen virk
somhet i Vaterland enn drikkebuler og simple
hoteller. Men folk reagerte og det er vel ikke
usannsynlig at «protestantene» må ha vært
Vaterlands-folk. I alle fall måtte St. Hallvard i
1938 rykke ut med en beklagelse over artikke
len. Her sier redaksjonen bl.a.:
«Når forfatteren (Øverland) mener at nesten
alle hus og rønner på den tid bestod av simple
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losjihus, drikkebuler, et flertall av ølrestau
ranter og en hel del laddevinsjapper, alt i rek
kefølge efter hverandre i gater og smug, så er
dette naturligvis en meget sterk overdrivelse.
Forfatteren har sikkert tenkt på et bestemt
strøk i bydelen, men det er kanskje litt meget
sagt også for dettes vedkommende. Videre me
ner man at en del av fortellingene er nokså
ensidig fremstillet.»
Nå er det salvsagt ikke noen grunn til å stikke
under stolen at det også fantes kriminelle indi
vider i Vaterland, særlig berømt ble jo «bonde
fangerne», som ranet uskyldige tilreisende som
var ute på livet. Den usystematiske og rotete
bebyggelsen ga nok av smutthull for asosiale
individer. Vaterland fikk også ord på seg for,
sammen med Vika, å være de prostituertes by
del framfor noen annen. Det må her understre
kes at for mange prostituerte ble Vaterland siste
stoppested før de bukket under i nød, sykdom
og alkoholisme. Det er rart å tenke på at fra
1840 til 1886 var det offentlig prostitusjon i
Christiania. I 1840 godkjente Kirkedeparte
mentet opprettelse av bordeller og helsekont
roll av de prostituerte. At den offentlige pro
stitusjonen ble opphevet i 1886, betyr selvsagt
ikke slutten på prostitusjonen: den blomstret
fortsatt, og gjør det forresten fremdeles.
I 1906 kom det et skrift, trolig forfattet av
Rudolf Muus; « Kristianias hemmelige Prosti
tution eller Lastens Planteskoler». Forfatte
rens hensikt er å vise hvordan prostitusjonen
levde i byen også etter 1886. Men han forteller
også litt om forholdene før 1886. Om Vaterland
sier han bl.a.:
« Vaterlands bordeller indtok gjennemgående
en lavere Rang end Vikas. Visstnok havde og
saa her Ungdom og Skjønhed sine Represen
tantinder, men naar man saa disse halvgamle,
smældfede Øldrundrer av Kvindfolk med hæse,
fordrukne Stemmer, der sommetider stod i
Portrommene og udgjorde Lasten i den modby
deligste Skikkelse, kunde man jo nok begribe at
det maatte være Byens mest degraderede
Mandfolkberme, der indlot sig med dem.»
Slik så altså sensasjonsforfatteren på disse
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stakkars jentene.Men det var folk som gjorde
alt de kunne for å hjelpe dem. En av dem var
«Vaterlands apostel», Olafia Johannsdottir.
Om henne skal maleren Skredsvig ha sagt:
«Nest efter Kristus kjenner jeg ingen større
enn Olafia.» Hun drev et aktivt sosialarbeide
i Vaterland inntil sin død i 1924.
Den store sensasjonen i slutten av forrige
århundre i Vaterland var «Abelone-saka».
«Vaterlands-dronninga» Abelone drev et ut
skjenkingssted i Karl XIFs gate, kombinert
med «diverse småforretninger», dvs. utleie av
rom til prostituerte som bl.a. kapret sine kunder
på hennes «restrasjon». I mai 1893 kom en bon
de fra Oppland til hovedstaden. Han var en
betydelig mann i hjembygda si, også medlem av
formannskapet der. Han skulle bl.a. treffe en
kjøpmann på Lilletorget og la veien fra Østba
nen over Karl XIFs gate. Her gikk han inn på
Abelones serveringssted etter at han var blitt
oppfordret av en jente til å ta en flaske øl der.
Bonden var kanskje litt lysten på det søte liv, og
både øl og vin ble fortært sammen bl.a. med
Abelone seiv og noen jenter.
Hva som egentlig skjedde da bonden ville
forlate skjenkestedet, er noe uklart, da forkla
ringene er motstridende. Abelones mann på
sto at bonden ikke hadde betalt ordentlig for
seg og visstnok opptrådte truende. Bonden ble
redd og trakk en pistol som han av en aller
annen merkelig grunn hadde med seg. Han
skjøt og drepte Abelones mann. Bonden ble
tiltalt for drap, men frikjent fordi han handlet i
«nødverge». Abelone seiv ble også tiltalt for å
ha drevet «rufferi», dvs. profittert på prostitu
sjon. Hun ble dømt til 6 måneders straffearbeid,
men fikk den nedsatt til 15 dagers vann og brød.
At rettsapparatet behandlet Abelone så mildt,
har sine klare årsaker: Abelone var så langt fra
noen politihater.
Hun hjalp politiet og blandet seg også inn i
slagsmål på deres side. Kriminalpolitiet - eller
«oppdagelsespolitiet» - fikk ofte hjelp av
Abelone til å oppklare förbrytelser i Vater
land. Politiet hadde dengang «signalbokser»,
avlåste sådanne, for å tilkalle hjelp i vanskelige
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Den skjønne Abelone eller Dronningen i Vaterland.
Faksimile av tittelbladet på en av Jon Flatabø’s
«sensationelle Fortællinger fra det mørke Kristia
nia» med «ca. 10 Billeder»(!).

situasjoner. Det var ikke sjelden at Abelone ble
gitt nøkkelen til signalboksen. Det bildet som vi
får av denne «Vaterlands-dronninga», er så
langt fra en kriminell og fordrukken person.
Hun drev nok med utskjenking og «rufferi»,
men bortsett fra dette stod hun på lovens side
og var politiet til hjelp i kinkige situasjoner.
Ryktene sa at hun senere flyttet fra hovedsta
den og giftet seg med en bonde i Østfold og
endte sine dager som et «aktverdig menneske»
som det het i dåtidens språk. Folkeskribenten
Jon Flatabø skrev forresten en bok om henne.
«Abelone-saka» førte til svære demonstra
sjoner utenfor huset hennes, og Vaterland lik
net noen dager en beleiret bydel der politiet til
sist gikk seirende ut av bataljen.
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Avslutning

I vårt eget århundre ble Vaterland liggende mer
eller mindre i en bakevje for byutviklingen. Al
lerede i mellomkrigstiden hadde man planer om
totalrasering av bydelen. At bydelens framtid
ble usikker, førte til stadig mer forfall av hus
ene, samtidig som tomtespekulanter så mulig
heten for storprofitt når planene en gang skulle
virkeliggjøres. Denne typen spekulanter fikk
Vaterland sin rikelige andel av. Ikke bare spe
kulerte de i forventet profitt ved at Vaterland
f.eks. skulle reguleres til forretnings- og kon
torformål. De prøvde også å presse så mye for
tjeneste som mulig ut av de gårdene de eide, ved
ågerhusleier. I 1930-årene kom den kraftige
konflikten mellom den nystiftede «Leieboerfo
reningen i Oslo» og «Vaterlandskongen», gård
eieren Sven Braathen. Braathen drev bl.a.
med boligspekulasjon og grov utnytting av leie
boerne sine. Leieboerforeningen i Oslo tok i
bruk kraftige, «ulovlige» midler, som f.eks.
husleiestreik. Enden på konflikten ble at leie
boerne i hovedsak gikk seirende ut.
Etter krigen har det gamle Vaterland blitt

jevnet med jorden. Planen var at området skulle
bli hovedstadens nye forretnings- og kontor
strøk. Creditbanken ved A/S Vaterland fikk fe
ste området av kommunen og har lagt fram sine
planer for kontor- og forretningsbebyggelse. I
1978 avviste et samlet bystyre disse planene, og
flertallet ønsket også en samlet nyvurdering av
bl.a. Vaterland og Grønlandsområdet. At bo
ligbebyggelse også skal reises på det nye Va
terland og Grønland, vil trolig bystyreflertallet
samle seg om. Oslo Arkitektforening har frem
met forslag om en idékonkurranse for utfor
ming av området. Selskabet for Oslo Byes Vel
er blant dem som har støttet dette forslaget.
Oslo Byes Vel har også sagt seg villig til å bidra
med premiebeløp hvis en slik konkurranse ar
rangeres.
Det er ikke lett å føre tradisjonen videre fra
det gamle Vaterland til det nye, fordi den gamle
bebyggelsen, med unntak av Brugata er jevnet
med jorden.
Men de gamle Vaterlands-navnene kunne
kanskje leve videre i den nye bydelen?

