34

Oskar
Braatens
ulvehi

o>
O
T3
>
X
oo

Vi går i Oskar Braatens
fotspor og ser på sammenhengen mellom romanens
og virkelighetens ulvehi.
Den gamle Oslo-forfatter
bidrar seiv med å fortelle
om guttedager på Sagene.
Oskar Braaten
utenfor sitt fø
dested, Sandakerveien 12,
hvor han
bodde til han
var 6 år.
Huset er revet

Erik Oluf Melvold er en
kjent og frodig
historieforteller. Lektoren

skoleungdom
gjennom
byvandringer
supplert med
«temahefter».

og byhistorikeren, styremedlem i Oslo Byes
Vel og tidligere
medlem av bystyret, ble i
1994 engasjert
av byrådet for
å formidle en-

Heftene inneholder by- og
kulturhistorie
av stor interesse også for
Oslo-borgere
som er ferdig
med skolen.
St. Hallvard vil

gasjement og
kunnskap om
Oslo til byens

derfor publise
re stoff fra
«Prosjekt Oslo-

patriot» i samarbeid med
Melvold og
Skolesjefen i
Oslo.
Artikkelen
«Predikebrødre» sto i nr.
2/1998.

Oskar som
skolegutt.
Hvis annen
kilde ikke er
oppgitt, er
portrettene av
forfatteren
hentet fra
Aage Linds
bok «Oskar
Braaten»,
Aschehoug,
Oslo 1962.

AV ERIK OLUF MELVOLD
I videste forstand er all diktning selv
biografi, hvor det personlig opplevde
blir fortolket og omskapt i den kunst
neriske prosess. Få norske diktere er
så tett og direkte bundet til sin barn
doms og ungdoms miljø og mennes
ker som Oskar Braaten. Dette ser vi
særlig godt i hans mesterroman «Ul
vehiet», som kom i 1919. Året etter
skrev han en fortsettelse, «Mathilde»,
som var mye svakere rent litterært. I
1933 ble de to bøkene utgitt i ett
bind, og Braaten foretok vesentlige
forbedringer, særlig når det gjaldt
«Matilde».
Oskar Braaten ble født 25. novem
ber 1881 i Sandakerveien 12. Det
vesle trehuset er dessverre revet.
Braaten var forresten et etternavn han
tok som voksen, etter morens føde
sted i Ullensaker. Opprinnelig het

han Hansen, etter faren, Hans Oskar
Haakensen. Det var i parentes bemer
ket ikke uvanlig blant arbeidsfolk å
gi ungene sine kongelige navn, som
Oskar. Proletarforfatteren Vilhelm
Moberg forteller i «Utvandrerne» at
slike navn ble ansett for å være lyk
kebringende.
Allerede i 1887 flyttet Oskar,
moren og søsteren, som het Hanna
Matilde, et lite stykke ned i Sanda
kerveien til den store leiegården
Holsts gate 2, som fortsatt står.
Denne leiegården spiller en sentral
rolle i mye av Braatens forfatterskap;

«Bakgård i Grå
beingård».
Tegningen er
hentet fra St.
Hallvard nr.
4/1952 og sig
nert «Ole Cor
nelius i Arbei
derbladet».

seiv kal te han den for «Hjemmet», og
i sin diktning «Borgen», «Slottet» og
«Dronninga». De tre flyttet derfra i
1899, slik at hele Oskar Braatens
barndom og ungdom er bundet til et
lite område i Sandakerveien.
Om flyttingen i 1887 forteller
Braaten både innledningsvis i «Ulve
hiet» og i artikkelen «Fra mine gutte
år på Sagene», St. Hallvard 1929:
«Men da vogna svingte inn gjennom
porten til «Hjemmet», var jeg ikke så
kry lenger. Det yrte av unger i går
den. De flokket seg om vogna, de kløv
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finne modellen til «Ulvehiet» i Urte
gata, hvis vi følger Braatens egen be
skrivelse fra boka:

opp på lasset eller hang seg bakpå,
en jentunge kom og ville se på lea
mannen min. Da snudde jeg meg mot
vennene mine som stod igjen ute på
fortauet og glodde langt etter meg,
jeg ville rømme ut til dem, men da
kom det gudskjelov et menneske i
porten. Det var a mamma».
Hvis vi i dag går opp på Sagene og
ser på Holsts gate 2, oppdager vi
raskt at dette ikke kan være den fy
siske modellen til «Ulvehiet». Går
den ligger bare mot gata og har ingen
bakgårdsbygning. Noe av poenget i
romanen ligger også i å vise klasse
forskjellen mellom forgård (mot
gata) og bakgården.
I forordet til den forbedrete utga
ven fra 1933 sier Oskar Braaten:

«Ulvehiet» er de største kasernene i
denne delen av byen, og de eldste. Og
de styggeste, sier de som hor i gårde
ne kringom. Förgården ligger grå og
trist og skummel mot gata. Fasaden
er ikke hvitkalket som på de andre
gårdene, de nakne mursteinene har
mistet sin røde farve, de har suget til
seg for meget av væte og røk, sot og
støv har trengt seg inn i dem, de er
blitt svarte. Förgården og bakgården
er like veldige, like rike på mennes
ker. Mellom hygningene ligger et
smalt gårdsrom (...)».
Oskar Braaten
som konfir

«Da disse bøkene første gang ble ut
sendt, mente kritikken, og kanskje pu
blikum også, at det var «Gråbeingår
dene» jeg hadde henlagt handlingen
til. Navnet «Ulvehiet» skulle jo også
tyde på det. Jeg finner det riktigst å
opplyse om at jeg hare harfått ideen
til navnet fra Gråbeingårdene. Går
man meg nærmere inn på livet og
tvinger meg til hekjennelse, får jeg i
sannhetens navn tilstå at mitt «Ulve
hi» Hgger på Grønland et sted. I Ur
tegaten, om man endelig skal vite det.
Men nummeret kan det nå være det
samme med».
Nå skal det ikke mye innsikt til for å

mant.
Illustrasjon fra
St. Hallvard nr.
4/1952.

.

Den eneste leiekasernen i Urtegata
som har mursteinsfasade, er nummer
36, som fortsatt står. Braaten sier at
navnet «Ulvehiet» er lån fra «Grå
beingårdene», et svært boligkom
pleks på hjørnet av Tøyengata og
Jens Bjelkes gate. Men navnet kunne
like gjerne vært tatt fra Urtegata 36.
Begge gårdskompleksene er oppført
av byggmester Ole Olsen i 1880-90årene, og sønnen som overtok för
valtningen av dem, gikk under navnet
«Gråbein-Olsen». Hvorfor han fikk
dette selsomme navnet, strides de
lærde om: noen sier han kom fra Grå
beinsletta på Sagene, andre at han
gikk med gråbeinpels, noen igjen
knytter det til at han skulle være så
gjerrig at han bare ga arbeiderne sine
gråbeinsild å ete.
Urtegata 36 er en stor leiegård.
Opprinnelig (og før utbedringen i
1980-årene) var det hele 50 leilighe-

Sandakerveien
12 eksisterer
ikke lenger.
Illustrasjonen
er hentet fra
St. Hallvard
4/1952 og sig
nert «Randi
Monsen i Ar
beiderbladet»

ter her. Gården er oppført 1885/86,
som den første av «Gråbeingårdene».
Undersøker vi folketellingen fra
1899, forteller den at i gården fantes
det 4 tre-roms leiligheter, 10 to-roms
og hele 36 ettroms. Alle de knøttsmå
ettrommerne lå i bakgården, som for
øvrig har fire trappeoppganger, mot
forgårdens to. Förgården hadde falldo
(på Østkanten kalt «klaskedass»),
slik at beboerne slapp å «gå i går
den», mens bakgården hadde utedoer.
De billigste leilighetene lå selvsagt i
bakgården. Jonny og moren flytter
imidlertid inn i forgården, i ledighe
ten over portrommet.
Urtegata 36 var grovt overbefolket
i 1899: det bodde hele 242 mennes
ker i denne gården, dvs. et snitt på
nesten 5 pr. leilighet.
Men Jonny og moren flytter inn i
en leilighet med delt kjøkken. Det
var det ikke i Gråbein-Olsens gård i
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Urtegata, men derimot i Holstsgate 2
på Sagene. Her var det, da Oskar
bodde der, 40 leiligheter, av dem 28

oskar Braaten
sammen med
s'n mor 09 søs

på ett rom pluss kjøkken, og 6 med
ett rom og 1/2 kjøkken, dvs. at to
husstander delte kjøkken. Og det var
nettopp i en slik familien Braaten

bodde, i 3. etasje. Det Oskar Braaten
gjorde, var simpelthen å flytte denne
leilighetstypen ned i Urtegata 36.
Men det var ikke bare ledigheten han Av foiketelling
flyttet: selvsagt lot han også sin barn- en for 1883
doms naboer være med på det litteræ- fremgår at det

re flyttelasset til Urtegata.
Ser vi på folketellingen for Holstsgate
2 for 1899, dvs.„ 0 det• året .Oskar
5
i . ~
og familien flyttet, tar vi en del mdikasjoner pa nettopp dette.
Matildes mor livnærer seg som
flaskeskyllerske. I Holsts gate 2 tinner
vi f.eks. en Hilda Andersen, riktig nok
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bodde 10 personer 1 trehu'
set
veien1 Sanda
12. er'
Nederst på
skjemaet:
oskars mor,
søster og
Oskar seiv.

ugift, som har «flaskeskylerske» opp
gitt som «borgerlig stilling». Hilda ar
beidet selvsagt på Ringnes bryggeri,
mens Matildes fordrukne mor var på
Schous bryggeri.
Mikal - «Spanjolen» - inntar en
sentral plass i persongalleriet i «Ulve
hiet». Mikal var et svært sjeldent navn
blant arbeidsfolk. Men i 1899-telling
en fra Holsts gate 2 finner vi nettopp
en 14 år gammel gutt som heter
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Michael Johan Olsen. Den virkelige
Michael hadde ikke noen fordrukken
far, men derimot en mor og en søster,
Julie. Denne søsteren var 4 år eldre
enn broren, akkurat som Oskars søster
Hanna var 4 år eldre enn ham. Moren
var enke og 48 år. Hun har også opp
gitt et pussig yrke, hun «holder
Spise». Det kan neppe være tvil om at
hun livnærte seg med å koke middag
til arbeideme, som da fikk den brakt
ned til fabrikken i spann av smågutter.
Ulvehiets Jonny hadde nettopp dette
som bijobb mens han gikk på skolen.
Oskar Braaten forteller at han også
hadde et slikt arbeid.
Blant innbyggerne i Holsts gate 2 i
1899 finner vi også en liten gutt som

Hjulafossen
ved Beierbrua.
legningen er
hentet fra St.
Hallvard nr.
4/1952 og sig
nert «Anton
Hansen i Arbei
derbladet».

heter Jonny, ikke Hansen, men Karl
sen. I gården bodde også en 20 år
gammel jente som het Mathilde, og
noen av husstandene er typiske Braa
ten-familier: mor (ugift eller enke) og
barn. Ellers er det nok av snodigheter
i folketellingen fra 1899: av to venn
inner, begge født i Sverige, oppgir
den ene som sivilstand «aldrig gift»,
mens den andre optimistisk erklærer
at hun er «snart gift».
Holsts gate 2 var, i motsetning til
Urtegaten 36, ikke spesielt overbefol
ket med bare et snitt på 3 personer pr.
leilighet. Den største husstanden
hadde 7 barn, født i 1879, 81, 84, 86,
89, 92 og 94. Beboerne i gården var
stort sett arbeidere eller håndverkere,
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som korkskjærer (på Ringnes brygge
ri), vi finner en del «hanskearbeider
sker» (på Halléns hanskefabrikk som
lå i nærheten), isprengt en «Handels
betjent» på 21 år. Kanskje var han en
som hadde gjort som Oskar Braaten,
og brutt ut av den tradisjonelle arbei
derklassen og skaffet seg annen jobb.
Etter at han var ferdig med folkesko
len, begynte ikke Oskar på fabrikk
eller i læra, som vanlig var, men tok
jobb som visergutt hos antikvarbok
handler Bertrand Jensen.
Ulvehiets Jonny gjør jo noe av det
samme. Han prøver stadig å komme
seg vekk fra sin egen klassebak
grunn, og han er forelsket i overklas
sejenta Gunhilde. Men det blir Matil
de han gifter seg med, og boka av
sluttes med at han ligger søvnløs,
mens Matilde sover:
«Det blåser sterkere og sterkere, et
tungt drønn smeller så Jonny kvekker
og reiser seg på albuen. - Det var
porten som blåste igjen! tenker
Jonny. Det var lokket til likkista mi
som smalt i! Jeg kommer aldri ut av
Ulvehiet!»
Jonnys drift bort fra arbeiderklassen
gir seg uttrykk i ønsket om å flytte til
den fine nabogården, nr. 24. Det er i
virkeligeten Tøyengate 48, på hjørnet
av Urtegata, og den står fortsatt.
Gamle folk fra strøket jeg har snakket
med, har fortalt at nettopp denne ble
kalt for «sossegården». Oskar Braa-

ten
ten «maskerte» den ved å deledens
dele dens
nummer
nummer med 2. En annen gård i omom
rådet,
rådet, Heimdalsgata 26, er modell for
Rudolf
Rudolf Nilsens berømte dikt «Nr.
13». Her gjorde altså Nilsen det
samme
samme som Braaten. Men også Gun
Gunhildes
hildes hus finner vi i nærheten, Urte
Urtegata
gata 50, øst for Tøyengata. Opprinne
Opprinnelig er det hovedhuset til en gartner
gartnerløkke fra 1820. Før strøket begynte å
bli bymessig bebygd i 1870-årene,
var området dominert av gartnere,
som solgte sine produkter i byen. Ur
Urtegata har navn etter denne virksom
virksomheten. Huset ble restaurert i 1980årene, uten særlig vellykket resultat.
Den familietypen som dominerer i
Oskar Braatens litterære produksjon,
er enslig mor/barn, som Jonny og
Oskar Braaten
og Nanna
Thorvaldsen
forlovet seg i
1909 og giftet
seg 18. april
1910 i )akob
kirke.
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moren i «Ulvehiet». Braaten var opp
tatt av den ugifte morens situasjon,
slik som f.eks. i skuespillet «Ungen».
Også dette er basert på det selv
opplevde. En pussighet er at Braaten
gir Jonny det samme etternavnet som
han seiv brukte som barn og ungdom,
nemlig Hansen. Og Oskar Braatens
mor var i den samme situasjon som
Jonnys: ugift mor.
Braatens mor, Marie Olsen, kom i
1870, som 20-åring, gående fra Ul
lensaker for å søke arbeid i Christia
nia, slik Braaten har skildret det.
f.eks. i «Bak høkerens disk». I 1877
fødte hun datteren Hanna Matilde, og
faren var Hans Oskar Haakensen,
som holdt til som blikkenslager i
Sandakerveien 16, mens Marie bodde
i nummer 12. Som vanlig på den
tiden fikk jenta etternavn etter farens
fornavn, dvs. Hansen. Men Marie og
Hans Oskar gifter seg ikke.
I begynnelsen av 1881 er Marie
gravid igjen. Og barnefaren er atter

«Hjemmet»,
Holsts gate 2.
Fotografiet er
tatt fra Sand
akerveien og
ble publisert i
St. Hallvard
1929. Byg
ningen er fort
satt intakt i
1998 og har
fått kulturhis
torisk skilt.

Hans Oskar Haakensen. Og nå skjer
det sjofle: i stedet for å ta ansvaret
for det nye barnet, emigrerer Hans
Oskar til USA i slutten av april, og
Marie blir sittende igjen med barna og skammen og forsørgelsesbyrden.
Oskar ble født 25. november 1881 og
fikk selvsagt Hansen som etternavn.
Den Hans Oskar hadde i sin ung
dom vært sjømann, før han slo seg
ned som blikkenslager. Og finnes det
en seksualbanditt i Braatens verker,
så er det nettopp sjømannen som på
landlov kommer tilbake til Sagene og
utgjør en erotisk trussel mot de unge
fabrikkjentene. Han dukker også opp
i «Matilde», der hun er i ferd med å
komme i uløkka med sjøgutten
Harald.

