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ble forst drevet i private former under
kommunal kontroll, el-verket var en
kommunal bedrift fra starten.
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Det er Paris, og ikke Christi
ania, som er lysenes by. Men
folk 1 Norges hovedstad var
Stolte av Sin elektriske gatebelysning da den kom i 1892.
Den var en av Europas
første. «Det
, , mørke
, • Christii

DEN MØRKE SMÅBYEN
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Offentlig belysning var nok typisk for
byene i motsetning til landsbygda,
men et førindustrielle Christiania
var knapt noen lysets by. Omkring
fo
rnge167
arhundreskifte
haddeogChns
tiania
lykter, 1361 byen
31 i
forstadene Da formannskapslovene
ble vedtatt i 1837, var antallet bare
224. Selv i Kvadraturen kunne det
være 150 alen (94 meter) mellom lyk-
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Lys og byer hører sammen. Gatelys
er økonomisk nyttig, det fremmer sosialt liv, det utøver kontroll, og det gir
glans, liv, festivitas, luksus til bysamfunnet. Derfor var det også en naturHg fellesoppgåve for byen å skaffe
lys. Både gassverket (1848) ogelektrisitetsverket (1892) ble først og fremst
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tene. Mange av forstadsgatene lå i
stummende mørke.
En formannskapskomité til for
bedring av gatebelysningen konsta
terte i 1838 at byen hadde for få og for
gamle lykter, at lyktene hadde for
dårlig brensel, og at de støtt var så
upusset at «Lyset fra Lampen neppe
kunde trænge igjennem.» Det siste
skyldtes linoljen. Kommunestyret be
vilget 250 spesiedaler (1.000 kroner)
til forbedring av gatebelysningen.
«Lygtevesenet» kostet til sammen
ligning bykassen 930 spesiedaler i
1840, i tillegg til de 160 spd. som ble
betalt den kombinerte overbrann
mester og lykteinspektør. Det var
vekterne som sørget for tenning, sluk
king og stell av gatelyktene. Tids
punktene for tenning av lampene ble
ofte diskutert. Behov sto mot spare
hensyn, dessuten hendte det vekterne
slurvet. Lyktene ble vanligvis ikke
tent i sommerhalvåret. Om vinteren
brant de til omkring midnatt.

Stolper og be
lysning er vikti
ge elementer i
byrommet. GM
er i fagtermino
logien forkor
telsenfor «ga
temast» fra den
gang lykt og
mast var en
samstemt en
het. Eksemple
ne gjengitt mel
lom spaltene i
denne artikke
len viser at
Oslo hårfine
tradisjoner på
området.

LYSET - NYTTIG SOM EN
POLITIMANN

FRA 200 DÅRLIGE TIL
3.800 GODE LAMPER
Vel 200 oljelamper hang i byen og
forstedene i 1840-årene og ga i beste
fall et blekt skinn i gaten nærmest lys
kilden. I mesteparten av byen hersket
fullstendig mørke når vær og årstid
tilsa det. Oljelamper ble beholdt år
hundretut-i 1901 fantes det 415 av
dem - men de ble forbedret under
veis. Til å begynne med vekslet man
mellom tranolje (som lett frøs), linol
je (som ikke frøs, men sotet forferde
lig) og treolje (som hverken frøs eller
sotet mye, men var dyr og vanskelig å
få tak i). I 1873 kom parafinen i bruk
til gatebelysning, en god olje, men da
hadde gassen allerede fått overtaket.
Forbedret gatebelysning var ho
vedformålet med byggingen av gass
verket i Christiania 1847-48.270 lykter

ble i første omgang satt opp i Kvarta
lene og Vaterland. 11871 varantallet
lykter kommet opp i 621, i 1886 fantes
1630 og ved århundreskiftet 3823 of
fentlige lykter. Gasslysene var ikke
de samme i 1900 som et halvt århundre tidligere. Nye brennere had
de forbedret lysstyrken 15 ganger,
slik at lysmengden fra gasslyktene
økte 200 ganger på femti år.
Strømmen kom i tillegg. De første
kommunale elektriske buelamper, 34
i alt, ble tent 13. desember 1892. Alle
rede ved århundreskiftet var det blitt
139 av dem. Dessuten fantes den pri
vate utendørsbelysningen med gass
eller elektrisitet som bedrifter eller
velstående privatfolk satte opp. Det
kommunale elektrisitetsverket hadde
1500 private abonnenter ved inngan
gen til det 20. århundre. Også brenne
tiden for gatelampene ble økt med
årene. «Det mørke Christiania»
minket gradvis.
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Lyset kunne øve kontroll. «A light is
as good as a policeman», het det i
samtidens USA. Forhindring av kri
minalitet, av mørkets gjerninger, lys
sky virksomheter, var et viktig argu
ment for bedre gatebelysning også i
1800-tallets Christiania. Lys og mørke
var et yndet begrepspar blant tidens
folkelige forfattere, som Rudolf
Muus. « Vikas smukkeste pige. For
tælling fra det mørke Kristiania», het
en av hans bøker. Jon Flatabø skrev
«Den skjønne Abelone, eller Dron
ningen i Vaterland. Sensationel for
tælling fra det mørke Kristiania».
«Kristiania ved Nat og Dag eller Bort
med Sløret. Fortellinger om mystiske
Forhold i Kristiania» av Kristian
Stensrud (1887) var et angrep på poli
tiet, og ble da også forbudt.
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Lys og mørke sto for det lovlydige
og det kriminelle, det moralske og det
lastefulle, det rettferdige og det syn
dige. Men det kom også lett til å bety
samfunnsstøtter og sosialt utstøtte,
Vestkant og Østkant. Vaterland og
Grønland var «det mørkeste Kristia
nia ved århundreskiftet». For mange
av forstedene gjaldt dette bokstave
lig. Sentrumsstrøkene ble prioritert.
Lysstolpene hadde knapt nok nådd
Sagene i Oskar Braatens barndom på
åtti- og nittitallet.

Jan Eivind
Myhre er født i
Oslo 1947. Han
er cand. philol,
med historie
hovedfag. Har
skrevet flere
bøker og artik
lerom lokal
historie fra
Oslo og Bærum.
Arbeider nå
med prosjektet
«Barn i vel
ferdsstaten»,
om oppvekst
vilkår og barne
politikk i efter
krigstidens
Oslo.

FOR IKKE Å SNAKKE OM
SEKSTITALLET

Slik beskrev Aftenbladet høsten 1860
den forholdsvis nyinnlemmede for
stad «Newyork» på Grunerløkka:
«Newyork begrænses paa Nordsiden
af en Strimmel Morads (Sump), som
de naive Indfødte beærede med Nav
net «Gade», en Ironi, som de natur
ligvis ikke var sig seiv bevidst.» De
omtrent ti kvartalene «er fuldstændig
afspærrede fra hverandre ved 5 Ka
naler, som efter Skilterne paa Hjør
nerne mærkeligt nok ogsaa bærer
Navnet «Gader». Disse Kanaler er
opfyldt af Blaaler i næsten flydende
Tilstand.» Strøket savnet ikke minst
gatebelysning og vannledning, samt
skole og kirke. En annen avis fortalte
at en tjenestejente i Newyork hadde
meldt seg for politiet for å ta sin straff
for tjenestefravikelse, heller enn å
fortsette i mørke, søle og uten rent
vann. Vognmennene skal ha nektet å
passere Akerselva og kjøre inn i dette
mørkeste og villeste Vesten.
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LYS SOM MARKEDSFØRING
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LYS SOM LUKSUS

Lys («lux») var luksus. Det var sjel
dent og dyrt, seiv om det ble alminne
ligere og billigere med tiden. En «il
lumination» var det selvfølgelige

høydepunkt ved enhver offentlig fest
og tilstelning. Ved folketoget for
kong Karl 15. i januar stilte alle sam
funnsklasser, inndelt i «korporasjo
ner», opp med 500 fakler.
Mer avansert var man blitt ved den
store industriutstillingen på Tullin
løkka sommeren og høsten 1883, og
ved inntoget til det nygifte kronprin
sparet, Gustav og Victoria, i byen 11.
februar året før. Da ble det lagt eks
traordinære overjordiske gassled
ninger for å få effekt. «Gasblussene»,
skrev Morgenbladet, «som var an
bragt mellem flagstængerne, lignet
straalende portaler, som belyste fla
genes og vimplernes brogede farver.»
Som en ekstragavanse ble også et
elektrisk anlegg rigget til. Dagbladet
rapporterte:
«Klokken 8.20 berørte det elektris
ke lys fra de opstillede lamper med
sin tryllefinger Slottet, som forøvrig
kun var meget sparsomt oplyst; og da
det kongelige tog... begav sig ut, var
det ikke vort sedvanlige prosaiske
Kristiania, som laa foran dem; det
saa ut som forvandlet til et stort
straalende fepalads.... gjenskinnet av
illuminationen hvilte overbyen som
en rødmende sky.»
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Folkebladet viste i 1896 en tegning av
Olaf Krohn med motiv fra bygningen
på hjørnet av Prinsens gate og Kon
gens gate. Et kraftig hvitt lys fra digre
glassvinduer opplyste gaten. Det var
om vinteren: gjenskinnet av lyset på
snøen i gatene ga en ekstra virkning.
Utenfor var det mørkt og kaldt, in
nenfor såes en varm og skinnende
eventyrverden. Tilskuere sto som
svarte silhuetter og gransket utstillin
gene. Tegningen viste Steen & Strøm,
den eneste forretningen i Kristiania
som Yngvar Nielsens byguide fra
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«lllumination» var en form for offentlig ekstravaganse på slutten av 1800-tallet. Et av høydepunktene var inntoget til
kronprinsparet Gustav og Victoria, 11. februar 1882. Xylografi av Waldemar Olsen.
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1894 ga karakteren «storartet Lokale>> Både de store utstillingsvinduene
og lyset var viktige virkemidler i kam
pen om kundene. Ny teknikk gikk
hånd i hånd med nye forretningsmetoder. Vindusflatene ble større. Gasslyset var på 1890-tallet blitt vanlig i
kontorlokaler og verksteder. Noen
fabrikker hadde endog tatt elektriske
pærer i bruk. Her var industrien tid
ligere ute enn handelen. Bentsebrug
og Seilduksfabrikken var i 1878 og
1879 nummer to og tre i Norge med
elektrisk belysning. Snart fulgte be
drifter som Graahs spinneri, Kvær
ner Brug og Spigerverket. Ruseløkks
basarene, som sto ferdig i 1883 under
praktboligkomplekset Victoria Terrasse, hadde et av de første elektriske
butikklysanleggene i landet.
Et besøk hos gullsmed David An
dersen i Prinsens gate 12 var et høy
depunkt ved ethvert bybesøk. Butik
ken fikk allerede i 1888 elektriske
lamper, opplyst fra et aggregat i kjel
leren. 1 1898 kom elektrisiteten til Ste
en & Strøm, som i så måte var en pio
nérbutikk blant de aller største forret
ningene. Glasmagasinet installerte
elektrisk anlegg i sitt nybygg året
etter. Også hos Steen & Strøm kom
nytt hus og nytt lys samtidig.
Lyset var nyttig fordi det utvidet
den ferdselen i gatene som kunne fin
ne sted i mørketiden, til glede for
både næringslivet og publikum. Det
ble greiere å finne fram for den som
brakte varer eller søkte forretninger
og kontorer, og det ble enklere å ar
beide i friluft.
ELEKTRISK LYS SOM
FORRETNING
Elektroindustrien var den mest inte
ressante nye industrien på 1880-tal
let. Elektrisk Bureau var først ute i
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1882. På den store industriutstillin
gen året etter viste bedriften fram
«Telefoner, Mikrofoner, Ringeappa
rater. Apparater for Læger, Elemen
ter. Lamper, Dynamomaskiner m.v.»
Viig & Vraalsen konkurrerte om tele
fonkundene, og S.H. Lundh & Co.
stilte allerede ut glødelamper. Ved
århundreskiftet hadde byen tre «Fa
briker for Dynamoer og elektriske
Apparater» med en sysselsetting på
377.1 tillegg kom det kommunale
elektrisitetsverket med 111 mann.
Fremdeles var det imidlertid langt
mindre enn byens gassverk, som had
de 361 tilsatte. Med sin kjempebal
long plassert i et digert kar med vann
tronet bedriften midt i byen og
spredte sine gassledninger til gatelys,
bedrifter og private hjem.
Elektrisk strøm trengte bare sjel
den inn i private hjem før 1900. Kom
munens elektrisitetsverk hadde kun
1.500 «private forbrugere» ved år
hundreskiftet. Folk flest opplevde
strømmen på gaten, i butikken, på
kontoret eller på verkstedet. Likevel
var det i 1899 marked for fire dyna
moforretninger, 28 butikker for elek
triske varer og fem for elevatorer og
heisinnretninger. Byens elektro-indu
stri var tidlig ute: Frognerkilens fa
brik var i 1883 først ute i Norge med
å produsere dynamoer. Samme år le
verte Elektrisk Bureau landets første
lysanlegg med glødelamper til Nyda
lens Compagnie. Også storbedriftene
Myren og Kværner leverte elektrisk
utstyr i slutten av nittiårene.
LYSET SOM SYMBOL FOR BYEN
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Lys var også en selvhevdelse fra by
ens side. Det symboliserte framskrit
tet og sivilisasjonen. Byen kunne gi
utstråling også om natten. Alle større
byer hadde sentrale strøk, viktige ga
ter, med monumenter over storhet og
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Vinlerkledde
borgere tiltrekkes av eventyrverdenen innenforruten.
legning av Olaf
KrohniFolkebladet. 1896.

IRHS '* "M ' N
ril ‘ 81 a
l : WIMMI
; n lp!
t[ij É :
|P 4 ffij
J, jT) n‘R ' ®T fIT Wr
IMlijipffi '"I El
'
V
p!.
H
”
M.
L .
m
P^li'v flr
lirß
W >w- v
,
11
vS<*
By."'».
'
li
m

%ij
f’
4

'ff

*^BP

TI
O
—i
O
ö
yi
r
O
co
><
2
C
t/5
m
C
2

Kandelaber
gasslykten på
Stortorvet ble i
1848 gitt til
byen av gass
verkets grunn
legger James
Malam. Den ble
kalt«Fiat Lux!»
(Bli lys!), noe
mange mente
var blasfemisk.
Lykten ble flyt
tet til Youngs
torvet i 1880,
deretter til Olaf
Byes plass,
og gikk med
som skrapjern
under første
verdenskrig.
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framskritt kunne illumineres. I 1848
fikk Stortorvet den første flerarmede
gasslykten, på folkemunne døpt Fiat
Lux (bli lys!), en betegnelse som en
kelte fant blasfemisk. I åttiårenes
Kristiania fantes både slottet, univer
sitetet og stortingsbygningen. De lå
alle ved Karl Johan, som samtidig var
en parkgate, var veien til hovedbane
stasjonen, hadde fire av byens fem
beste hoteller, var en av de viktigste
forretningsgatene i byen og spaser
strøket framfor noe.
«Bred som en boulevard, med
Eidsvoldspladsens græsplæner og
trægrupper», skriver Jæger, «og med
slottet i bakgrunden som et effekt
fuldt afslutningspunkt i det stigende
perspektiv, er den allerede fra an
læggets side en flot, storstadsmæssig
ide.» Herman Bang sammenlignet
med St. Petersburgs berømte hoved
gate; «skøn som selve Newski (Pro
spekt)». Den bereiste tsjekkiske for
fatteren Josef Stolba noterte i 1881:
«Karl Johans gate er i Kristiania det
samme som i Praha Prikopy, i Wien
Ringstrasse, i Berlin Unter den Lin
den, i Paris boulevardene, i London
Regent street, i New York Broadway,
i Mexico Calle de los Plateros, i Ams
terdam Kalves Straat... Men ingen av
disse kan måle seg med den hva den
vakre avslutningen angår, det impo
sante kongsslott midt i den store par
ken som åpner seg mot byen.»
Karl Johan måtte få hovedstadens
første elektriske gatelys. Morgen
bladet heretter fratenningen 13. de
sember 1892, klokken halv fire om
ettermiddagen: «Buelamperne(be
gyndte) at utbrede sine milde klart
lysende straaler... De promenerendes
strøm blev stadig større og større, og
overalt hørtes utbrud av beundring
over det nye, herlige lys... Man kunde
gjerne gaa i timevis under dette skar
pe, omgivelserne flatterende lyshav.»

