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Biblioteket på Grunerløkka:

Norges første offentlige
biblioteksbygning
DA BIBLIOTEKSFILIALEN PÅ
SCHOUS PLASS ÅPNET I
OKTOBER 1914, HADDE
KRISTIANIAS BORGERE HATT
TILGANG TIL OFFENTLIGE
BIBLIOTEKSTJENESTER I NESTEN
130 ÅR TAKKET VÆRE KANSELLIRÅD CARL DEICHMAN SOM
TESTAMENTERTE SIN BOK
SAMLING PÅ 6069 BIND TIL
BYEN. DEICHMANSKE BIBLIOTEK
HOLDT TIL PÅ ULIKE STEDER,
MEN NOEN BYGNING OPPFØRT
Bt
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FOR FORMÅLET KOM FØRST DA
filialen på Grunerløkka
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BLE INNVIET.
Hvorfor Grunerløkka?

V

Og HVEM BØR VI TAKKE?

Biblioteksbygningen på
Grunerløkka er en mile

Av Tuva Gry Øyan

pel i norsk kulturhistorie
Biblioteket ble verdsatt blant annet ved utgivelse
av postkort.

Kanskje
vi den
takkelegendariske
Turnforeningen?
Eller er skal
det til
folke
bibliotekar Haakon Nyhuus og hans enda
mer legendariske venn, forlagsbokhandler
William Nygaard ettertida skal sende sine
roser? Men hva da med forslagsstilleren 5
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Tuva Gry øyan (f. 1949)
er frilansjournalist og styremedlem i CrunertekkaSofienberg historielag.

den langt fra legendariske Johs. Dahl, «fuldmæktig» og folkevalgt?
Kanskje har de litt av æren hver og en pä sin måte. Uansett ble
Griinerløkkas filial av Deichmanske bibliotek tatt imot med begeistring da den ble innviet i 1914 -og er fortsatt en like kjær og levende
kulturinstitusjon som da den pur unge staten Norge fikk sin allei føi
ste folkebiblioteksbygning.
Nå må det innrømmes at Turnforeningen bare spiller en beskjeden og ganske tilfeldig rolle i dette stykket bibliotekshistorie. Men
hadde ikke Turnforeningen hatt en viss stemmeovervekt da Kristi
ania bystyre 29. august 1901 debatterte om byens beskjedne kasse
skulle brukes til åndens eller kroppens fostring, så ville landets første
Lister over anbefalte
folkebibliotek blitt bygget på Justisplassen på Vålerenga, omtrent der
bøker ble laget for både
Justiskroken fortsatt slynger seg. Arkitekt Klouman hadde tegning
pikerog gutter-samt
ene klare, og Deichmansjefen seiv, Haakon Nyhuus, hadde drevet
barnas foreldre. Foreldreomfattende lobbyvirksomhet på forhånd.
nes boklister ble medSå aktiv hadde han vært at Høire-representant og grosserer H. W.
bragt hjem av barna.
Konow (som ikke ga navn til Konows gate) slo fast: «Skulde alle
bestyrere af kommunale foretagender være ligesaa
iherdige i at fremsætte sine krav
„ .
som bestyreren af det Deich
eiChm a n s k e bibliotek
manske Bibliothek, saa vilde det
ikke blive naadigt at være skatte
borger i Kristiania». VenstrerepreBokliste for
m
sentanten Ole Dehli (som avgjort
*
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C f
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uDasika
Debes^if Hvem forsfod Be‘sy'?
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uDsssd
n- i, ‘ aja‘
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u920 St7e
Ebben"5- David Copperiieldmeste forsvarere den gangen og
uF557J);fl)l7v pbbel l'' HvUe^o mofneord°nkelToms hylte“
viste
at nar Turnforeningens
uF799ve
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fra
fJclleärden,
medlemstall
hadde gått ned fra ca
u920
* * esle-Pefra.
uHi9spe
Sat , Hisforien om Jeann« d’Arc.
800 i 1858 til 672 i 1897, kunne man
™ IGk Heltemodig CteJlad.
virkelig ikke påstå at «de bredere lag
u590 Leie
KnstusleBen8ender,
havde været med», og i hvert fall ikke
uLS27hi
. 'kornBll«tn.
°
uM723m
Dokt°r Cössjig.
kunne veie særlig tungt mot «de
»590 M73s
tusener, for ikke at sige titusener, som
u/92 nu
Når
vMdea
vilde kunne høste nytte af filialbibli
uß2llnb
R Nafhi P amat°rkomed«.
, ,
uR552w
Robin Iloohdal,es sos,erotheket».
umLSi2se Turne nd Brestessens sa«aDebattonen var likevel ganske gem
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Webster
r
Yttlig,
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w.
.
onkel Långben.
' &’ og6 fra Høire til Venstre sto
uZ97
V"
rroiiungene.
representanter fram og forsikret om
gneyer. inger Johanne bokene.
sin kjærlighet til biblioteksaken, Og at
det ved neste korsvei skulle finnes midler til å reise en flunkende ny filialbygning.
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Schous plass rundt 1910.

FRONTENE SKJERPES

Før byggestart for biblio-

Men da Arbeiderpartiets Ludvig Meyer, advokat og en av byens største gårdeiere, ett år senere tok opp igjen forslaget om å reise en filialbygning på Justisplassen, sto frontene ganske annerledes: Høire
hadde med sine 48 av 82 representanter absolutt og betryggende flertall, og brukte det. Høyesterettsassessor Ernst Motzfeldt (som ikke ga
navn til Motzfeldts gate) vurderte riktignok lesning høyt, men la
ellers vekt på at «det kom ikke alene an paa at der læstes, men like saa
meget og vel saa det, paa hva og hvorledes der læstes». Advokat
Edmund Harbitz (nei, ikke han med Harbitzalléen) advarte på sin
side mot et «Deichmanhysteri, en Deichmandyrkelse som mindede
om Apisdyrkelsen hos de gamle ægyptere». Ved avstemningen stemte
samtlige Høire-representanter mot forslaget, og Aftenposten var

teket var det en heftig
lokaliseringsdebatt i
bystyret. Var det virkelig
vel gjennomtenkt å
bebygge en av byens
grønne lunger? Som en
kuriositet kan nevnes at
husrekken helt i forkant
og leiegårdene langs Thv.
Meyers gate allerede i
1900 var innkjøpt av
kommunen med tanke på

oppbrakt:

riving og utvidelse.

«De talte mod Bevilgningen som i sig seiv unødvendig, de fremholdt, at man ogsaa kunde gjøre for meget for Oplysningen og at en
rigeligere Adgang til Læsning for Fabrikkvarterenes Ungdom ikke
übetinget var af det gode. Høiesteretsassessor Motzfeldt der fandt til
slutning hos sine meningsfæller, ytrede at det kom an på hvad man

Foto: Oslo Byarkiv.
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læste; Raaskaben fjernedes ikke ved
Læsning. Det var en vel fortjent
Tilrettevisning han fik af fru Ragna
Nielsen, da hun ligeoverfor ham
fremdrog Ketil Motzfeldts Ord: bare
læs, bare læs, det har sin Betydning.
Disse Ord, udtalt for en Menneske
alder siden, er mere moderne, mere
i Høide med alle Tiders Krav, end de
Tanker, som altfor mange af Høire
nu tæmmelig kynisk bekjender sig
til,» skrev avisen på lederplass.

MEN SÅ, I 1908

Da arkitektkonkurransen
for biblioteket ble utlyst,
fulgte det - høyst uvanlig
- med en grunnplan for
bygningen. De 37 utkastene som innløp, var da
også ganske like innbyrdes. Vinner ble arkitekt
August Nielsen med tittelen «Silentium».
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Mens nasjonen fikk sin fulle seiv
stendighet og en flunkende ny kon
gefamilie inntok hovedstaden, sov
filialsaken i noen år. Men så, under
bystyremøtet den 14. desember
1908, tar representanten Johannes
Dahl fra Arbeiderpartiet ordet og
foreslår et nytt litera B under behandlingen av budsjettets hovedpost 31, det Deichmanske bibliotek,
Han vil ha en ekstraordinær bevilgning så arbeidet med et nytt filial
bygg kan påbegynnes. Men denne gangen vil han at det skal legges til
Grunerløkka. Johs. Dahl er 33 år og kontorfullmektig ved Kristiania
Vandvæsen. Han skal alt i alt tilbringe seks år som medlem av kom
munestyret og sette sitt preg på mange arbeidsområder. Nå gjen
nomgår han filialsakens üblide skjebne og tar fra talerstolen sine
ærede medrepresentanter med til en tur innom Østre Filial, beliggende ien tidligere melkebutikk i Åkebergveien:
«Tager man sig en tur derop en formiddag, vil man straks være
opmærksom på, at læsesalen søges af en hel del børn. Disse maa, før
de faar lov til at tage i bøgerne og i det hele taget faar indrette sig der,
vaske sine hænder. De kommer fra gaden skidne ind i det opvarmede
rum, og der maa de lige i vaskeservanten og vaske sig, før de faar
handtere bøgerne. (...) I stedenfor at søge ud paa gaden, i mørke
gaardsrum og paa skidne steder, hvor de lærer baade det ene og det
andet, kommer disse børn ind i varme, lyse lokaler og faar sine bøger,
og der sidder de og tilbringer sin fritid. (...) Penge til bibliotekvæse
net, er efter min mening bedre anvendt, end om man forøger bevilg
ningen til politiet,» sa han, og ordene må ha fait i fruktbar jord.
8
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Riktignok avviste ordføreren kontant ethvert forsøk på åfå til en ekstrabevilgning, men etter en meget kort debatt vedtok Kristiania
bystyre enstemmig følgende forslag;
«Formandskabet anmodes om at lade utrede spørgsmaalet om
opførelse af en biblioteksbygning på Grunerløkken, og i tilfælde forelægge forslag derom for kommunestyret.»
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Den nyoppførte biblio
tekbygning 1915.
Filialforkjemperne i
bystyret argumenterte
for Schous plass blant
annet ved å henvise til at
her kunne brukerne ta

DET UTREDES

med seg bøker ut og få

Arbeidet med å utrede forslaget ble lagt til magistratens 111. avdeling,
Helt siden formannskapslovene fra 1837 var byen blitt styrt dels av
de folkevalgte, dels av ståtlige embetsmenn, kalt magistraten, som
fram til 1922 utgjorde kommunens sentraladministrasjon. Avdeling
111 drev i stor grad med skole- og kulturformål. Til å utrede saken
kunne ikke kommunen finne et mer egnet menneske enn Haakon
Nyhuus. Han undersøkte først om det var mulig å benytte noen av de
eksisterende bygningene og festet seg ved gymsalen i Svend Foyns
skole i Toftes gate 69 (senere både Oslo teknisk-maritime skole og
Musikkens Hus), men ifølge skolens rektor kunne en ikke gjøre reg
ning med å beholde dette lokalet særlig lenge. Andre egnete byg
ninger fant ikke Nyhuus, og magistraten måtte trekke sin konklusjon:

en lesestund i det fri.
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«Bibliothekaren har da bragt paa bane den gamle plan om udbyg
ging, denne gang på Schous plads.»
Nå sto det - selvfølgelig - på finansieringen, og her var magistra
ten kommet i knipe. Det var allerede vedtatt at «uproduktive byg
ninger» ikke skulle lånefinansieres, men søke bevilgninger over det
ordinære budsjettet. Til de uproduktive bygningene ble regnet skoler
og kulturbygg, nettopp de områdene magistratens 111. avdeling
bestyrte.
Nesten hundre år etter at utredningen fant sted, er det både
underlig og rørende å bla seg gjennom de tynne sidene i magistratens
kopibok fra vårmånedene 1909; for denne avdelingen må ha vært
ledet av menn som brant for sin oppgave! Tryglende skriver magis
traten til formannskapet: «Da det maa erkjendes at en bibliothek
bygning, hvor nyttig den end maatte være, ikke kan siges at være et
produktivt byggearbeide, skulde anvændelse af laanemidler i dette
øiemed - saafremt budgetkomiteens foran citerte udtalelse haand
hæves i al sin strænghed - ikke være tilstrekkelig.» Og tredje avdeling
har det vondt: Den driver utelukkende
med uproduktive byggeprosjekpv .
ter, som er avskåret fra å søke
e *chmanske bibliotek
lånefondet. Skal man få bygget
Grflnerlekkens f|||a|
nye folkeskoler, er det vanskelig å
passe inn andre byggearbeider før
om minimum fem år. Tredje avde
Bokliste for 6. klasse, gufter
ling anmoder likevel på det mest
“590 Aa7f
Aa„ „, ,
uAi24vi
Au J gh °ken
innstendige om at det bevilges
“92o W34b
Broch ' T
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n
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n
S- oJlver Twist.
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“9J8.1 H36ko Hegn a r"
“919 H939sv hi 'K* °g hami“er.
anses
at være overflødig. Og at
“590 KG2j " K,D !ey
“948.1 Llsb r l '!'k' Jung,eb°kcn.
bibliotheksaken omfattes med inter
uL62l fr
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esse av kommunestyret, derpaa haves
uM349p
?,!rCO Pol°tilstrækkelig bevis i den imødekom
“919 Nssh
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Raah ‘ , L" hvalfangerfærd,
menhed
hvorved magistratens forslag
“R147fl
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Rolf 0 "' FlyVeløitnanfen.
til udvidelser og forbedringer av
“914.81 Sch9n Schoyen
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hovedbibliotheket
stadig er blit møtt.
“Sp23li
c„_ > ' N° (i 1 værene.
“Sp23sk
s ng’ Llv 1 ieirenMan tør da ogsaa nære haab om, at
Sp3ng- Sgonnerie„ „Rosa ..
den nu foreliggende plan om et filialbi
bliothek på Griinerløkken vil bli møtt
med den forstaaelse, som den fortjener.
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Men man har den bestemte opfatning, at det ialfald ikke paa mange
år vil lade sig gjøre at faa byggearbeidet udført, saafremt kommune
styret ikke vil gaa med paa at anlægsudgifterne udredes av laane
fondet.»
Magistraten ble bønnhørt. Under sluttbehandlingen av budsjettet
for 1910 bevilger kommunestyret i alt 75.000 kroner til byggverket,
fordelt over fem år med 15.000 kroner årlig.

De kom fra trångbodde
hjem, ungene på
Grunerløkka og tillig
gende herligheter. På
biblioteket fikk de både
lesero og tilgang til opp
slagsverk. Tett i tett ved
langbordene og under de

HVA HADDE SKJEDD?
I løpet av drøye seks år, fra juli 1902 til desember 1908, var altså mot
standen mot å bruke skattekroner på å reise en helt ny biblioteksbyg
ning blåst bort. Etter det som med nåtidas øyne må fortone seg som
en forbilledlig kort og konkret utredningsfase - det tok ett år fra for
slaget var fremmet til alt forarbeidet var gjennomført - var de folkevalgte klare til å bevilge ganske mye penger til et «uproduktivt» bygg
verk, til tross for at mange andre og vel begrunnete oppgåver skrek
etter kommuale midler. Hva hadde skjedd?
Her må jeg forlate den gamle dokumentbunken for en kort stund
og prøve å formulere noen hypotesen Kommunens finanser var

vakre lysekronene minner
ungene på dette bildet
fra 1916 om elever ved
en ærverdig kostskole.

St. Hallvard 4/2002

Artikkelforfatteren takker
for aktiv, vennlig og profesjonell hjelp fra ansatte ved
Oslo Byarkiv, biblioteket
ved Oslo Bymuseum,
Arbeiderbevegelsens Arkiv
og Bibliotek og Grunerløkka filial av det
Deichmanske bibliotek.
i tillegg er bind 4 av Oslo
bys historie brukt som
kilde.

bedre i 1908/09 enn rett etter århundreskiftet, men lite tyder på at
bedringen var dramatisk høy eller troverdig stabil. Men tida var
annerledes. Begeistringen etter 1880- og 90-årenes nasjonsbygging
og unionsoppløsningen i 1905 var avløst av en hardere virkelighet klassekampens. Dette gjenspeilte seg i byens folkevalgte organer og
endret de politiske maktforholdene i kommunestyret. I 1902 hadde
Høire et bastant flertall på 48 av 82 representanten I 1908-10 hadde
partiet inngått
partiet
inngått listeforbund
listeforbund med
med Den
Den liberale
liberale Vælgerforening
Vælgerforening og
og
Næringspartiet, men ikke oppnådd mer enn 45 seter til sammen.
Arbeiderpartiets bystyregruppe var nær fordoblet, fra 14 til 27 repre
sentanter. Vel hadde felleslista der Høire dominerte fortsatt flertall,
men
ingen måte
men denne
denne bystyregruppa
bystyregruppa kunne
kunne på
på ingen
måte piskes
piskes eller
eller overtales
overtales
til å gjøre felles front mot biblioteket. Her fantes tvert om noen av de
mest ihuga representantene for den store sak det var å bekjempe
«raaskaben» gjennom brei og levende kulturformidling. Fremst blant
likemenn sto forlagsbokhandler William Nygaard til det Aschehoug’ske hus, liberaler, kulturgriin'‘v, 33
der, bypolitiker og en nær
cføZfyu
j
venn av Haakon Nyhuus. Da
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En angrende synder: I
dette brevet fra november 1933 vil en boktyv
gjøre opp for seg, 16 år
etter «förbrytelsen».

Aftenposten 1. april 1911
intervjuet Nyhuus om saken,
passet han på å hylle sin venn
for innsatsen: «Det var et
tig J°hs - Dahl S °m Vakte
motion om saken. Imidlertid

begaar man vel neppe uret mot
nogen ved at fremhæve forlagsboghandler William Nygaards
(y
energiske og dygtige optræden
som det der væsentlig bidrog til
at bevilgningen kr. 75.000.00 gik
igjennem».
Skal jeg våge meg på en slags
konklusjon, tror jeg årsaken til at Norges aller første offentlige biblio
teksbygg ble reist på svarteste Grunerløkka, ligger gjemt i et lite og
lokalt Bermudatriangel, der bedret kommuneøkonomi, endrete poli
tiske maktforhold og iherdig innsats fra ildsjeler som Johannes Dahl,
Haakon Nyhuus og William Nygaard utgjør trekantens spisser.
Arkitektkonkurranse og lokaliseringsdebatt
Et så viktig byggverk kunne ikke settes bort til en hvilken som helst
arkitekt. Her måtte det konkurranse til, og den innbrakte 37 håpe-
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fulle forslag. Juryen, bestående av
Haakon Nyhuus og arkitektene
Harald Aars og Carl Berner hadde
lagt klare føringer til grunn for kon
kurransen, både økonomisk og arki
tektonisk. Den samlet seg om utkas
tet til arkitekt August Nielsen, kalt
«Silentium». Teknisk Ukeblad for 5.
mai 1911 omtaler konkurransen og
skriver: «Nu kan det naturligvis med
megen berettigelse siges, at er der
noget strøg i verden, som mangler
lokalpræg, saa er det Griinerløkken
og Schous Plads. Ikke saa faa forfat-

16.10.1920
MINDSKET FORBRUK
/?£SULT€Af/? /

ØK ET NØD

15.

11.

192.0.

GUSTW LØUHE/M:

tere (dvs. arkitekter, min anm.)
psf/ i// 11~// //=?)
hadde øiensynlig med held truffet
r~//
" /)kJL= / Cjf*)
det karakterløse. Men man vilde dog
gjerne, at en ny bygning for denne
gamle Kristiania-institution skulde
6 12.. 192.0.
bære et visst præg av god gammel
norsk bykultur. Det var ikke mange
Æa/fA/A/vøZM,
HOFT.forfattere, for hvem dette var lykkes.
Arkitekt Aug. Nielsens utkast var i
/
denne henseende det bedste. Han har
med ganske enkle midler opnaad et
værdig og hjemlig eksteriør, som har
monerer særdeles godt med opgavens natur, og hans løsning av læsesalene med de karnapaktige Svært raskt ble bibliote
utbygg paa endeveggene, er koselig.»
ket et samlingspunkt for
Den samme August Nielsen skulle senere bli reguleringssjef i Aker, diskusjonsklubber både
og en varm forkjemper for Egne Hjem-bevegelsen. «Egnehjemmet er for barn og voksne.
og blir den beste og billigste medisin både mot tuberkulose og bolsjeDebatt- og litteraturklub
ben «Løkka» var utrettevisme, og i pakt med vår folkekarakter,» skrev han i 1929.
Nå lå alt an til en smertefri byggeprosess og åpningsfestivitas. Men Mg i å arrangere møter
Norge hadde ikke vært Norge, om ikke også denne saken utløste en og diskutere bøker,
heftig lokaliseringsdebatt. Gikk det an å bebygge en av byens åpne Klubben hadde også sin
plasser? Riktignok hadde gamle fru Schou ikke hatt noen innsigelser egen, håndskrevne avis!
mot et slikt bygg. Hun var enke etter bryggerieier Christian Schou,
som i 1873 hadde donert plassen til byens befolkning. Men blant de
folkevalgte fantes motargumenter: Herr Nicolaysen fra Felleslisten
gikk «principielt imot at vi her i byen overbodet skal gaa til at
bebygge nogen av de pladser som forefindes. Vi har saa litet derav, at
jeg anser det som en forsyndelse imot byen, om vi skulde benytte til

/S^/ÆnL/GJ-ET
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bebyggelse noget av det som nu ligger som plads». Herr Nicolaysen
foreslo i stedet at kommunen kjøpte opp Nordre gate 18 (der
Nordea-bygget ligger nå) og reiste biblioteket der. Det ville riktignok
påføre kommunen en ekstrautgift på 50.000 kroner, men byens
grønne lunger måtte bevares.
Debatten må ha pågått i timevis. William Nygaard og Sodaldemokratens redaktør Carl Jeppesen lot partiskiller være partiskiller og
sloss sammen for Schous plass. Mot slutten av debatten grep Martha
Tynæs fra Arbeiderpartiet ordet, ikke bare som politiker, men som
Grlinerløkkabeboer: «...her gjelder det jo kun en ganske liten biblio
teksbygning, som vil være til pryd for pladsen og for hele bydelen.
Den vil komme til at ligge i vakre omgivelser, der vil bli plantet trær
rundt omkring og det hele vil få et ganske tiltalende preg. Man maa
være opmerksom paa, at østkantens beboere paa denne maate paa
vakre
sitte ute
ute og
nvdelse for
vakre dager
dager kan
kan sitte
og læse;
læse; det
det vil
vil bli
bli en
en nydelse
for beboerne.
beboerne,
det vil bli en glæde for dem. }eg har ikke hørt, at nogen av beboerne
deroppe er misfornøiet med at
skulle faa en biblioteksbyg

låntakerne måtte
forplikte seg til å følge
loverog regler for
Deichmanske bibliotek.
Det var en forutsetning
at «undertegnede» var
bosatt i Kristiania.
Kortene er forhåndsdatert «192...».

• ndestaar i 3 aar fra dato som selvsk>ldner

ning
Schous plads.»
Martha Tynæs’ ord er blitt

laaniaoer ved

stående. Ingen av Griinerløk
kas beboere har noen gang
& &
ytret misnøye ved at biblioteket ligger der det ligger.

Cndeitegncdc
tol ’ 4
,
. hende indgaaede fovphgtelsei so
opfyldcr de as ham
h
Deichmanske bibliotek.
Kristiania
I
192
egen li asiv l'tø®*' imd erskri ft
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Bolig .
Sliul'1 ?»
—__
tle oplysmnger,
kan forlange bevis for nglig e e
Bibl ,oteket j^ utlaa nslcort.
.Deichm. bibi. tryt - *»*». 3‘
m gives fot •

FEIRET

*Xr ‘
I som er bosal i Kristiania onsku al
boker "dl>^XB bim dunder ansvar efter
Ug 'af overhotde bibliotekets
er mig bekjendt.
Kristiania
I

plasket ned, men ordføreren,
formannskapet, tilsynskomiteen og andre innbudne gjes
ter var ganske sikkert enige
me(| Aftenpostens Utsendte,

som rapporterte at bibliote, ket «i enhver henseende, i
anordning og i udstyr,
gjorde det allerbedste indtr7k> praktisk, solid, vakBoli „
kert, smagfuldt».
Rlasse
To nøkkelpersoner var ikke
Anq_ kaution se anden side.
med veJ åpningeil. Bibliotekar Haakon Nyhuus og

Skole
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Dd! 27. oktober 1914 blø
,
,
biblioteket mnviet. Regnet
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tidligere fullmektig, nå redaktør Johannes Berg var begge døde året i
forveien. Nyhuus ble 47 år, Berg 39. En kan anta at disse to traff hverandre under arbeidet med å virkeliggjøre filialdrømmen, men om de
hadde andre fellesnevnere, er ukjent. Bortsett fra deres tidlige død:
Ifølge samtidige kilder, bukket begge under for et dårlig arbeidsmiljø.
Nyhuus hadde i noen tid kombinert lederjobben ved Deichman med
redaktøransvaret for Aschehougs konversasjonsleksikon. I 1913 ble
han syk av pernidøs anemi, og legeerklæringen plasserte ansvaret
hos kontorforholdene ved Deichman, der han ble utsatt for en «lang
som gasförgiftning fra en avbrudt og daarlig plugget gasledning i
kjelderen under hans kontor». Johs. Berg var også dobbeltarbei
dende, som bystyrepolitiker og aktivist i Det Norske Arbeiderparti og
som kontorfullmektig i Kristiania vannverk, der han var nødt til å
arbeide «i et usundt, trekkfuldt kontor, hvorved han paadrog sig en
ondartet nyresygdom». For å bedre sin helsesituasjon flyttet han fra
Kristiania, tok permisjon fra kommunejobben og dro til Solør for å
ta over redaktørjobben i partiavisa Solungen. Halvannen måned etter
ankomsten, døde han.
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Schous plass og biblio
teket ble etterhvert en
idyllisk oase med frodig
vegetasjon og velpleiet
gressplen. Bildet er tatt
en gang på 1930-tallet.
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unger. Et blikk inn i avdelingen i dag ville garan-

temmeren
. >• ,
Victor

tert ha gledet bibliotekets
første sjef, Victor Smith.

Smith

Han var bare 27 år da
han ble ansatt, og må ha
tatt med seg mye ung-

v

>pÉ

l

V

, &fl

*

•-rt,,,J:lisÉ|.

BcimØ

L

>1

«Ø^V^’^»*'' ’* i

B*

#?**%

..'-, V', ' -' f^|

åpningsdagen. 11914 ble
det lånt ut 55.365 barne-

skøiter, runde barnehoder
øre ved øre tett overalt

bøker, sju år senere

som en kålåker, strittende

81.335. Og da eventyrsalen i bibliotekets annen

pikefletter, hvite gutte
lugger, iltre rødhåringer,

etasje sto ferdig i 1918,

langskaller, kortskaller,

fikk biblioteket nok en

germaner, slaver, semit

I boka «Du er faren min

dommelig vågemot og

attraksjon: Skuespill og
eventyrstunder. I 1920

ter, hele folkevandringer
av underlige, fremmede

likevel» (Aschehoug 2002)
forteller Rune Gehardsen

fantasi. Fra dag én krydde
det av unger i

beskrev Victor Smith
fenomenet slik:

fysiognomien Storbyen
har sendt sin yngste års
klasse til biblioteket. Stille

hvordan moren Werna,

biblioteket, og

den utfattige arbeider-

de leste snart

«1500 barn i

og beskjeden ligger den

jenta med det fine familie-

boksamlingen

fem skift på vår

vakre lille bygning der

treet, fikk låne flere bøker

sønder og

påskefest og

som en Noas ark og tar

enn reglementet strengt

sammen. «Ved

2000 barn i syv

inn den kostbare last,

tatt tillot, fordi hun alltid

2 - 1/2 3-tiden

leverte dem tilbake hurtig

havde det

skift til jul, 600
barn hver uke

utrolig gjestfri, uopslitelig
tålmodig, übegripelig

og i god orden. Fortell-

samlet sig saa

hele vinteren

rummelig - ja så rumme

ingen er Grunerløkka-

store skarer af

Victor Smith ble

igjennem til

lig at man kunne tiltro

typisk. Svært mange av

børn udenfor,

den første lederen

eventyrstun-

den lille bygning en mys-

ved Grunerløkka-

dene. Schous

tisk 4de dimensjon. For

bydelens eldre har kniv-

at de maatte

skarpe barndomsminner
knyttet til biblioteket, og

slippes ind partivis,» skrev

barneavdelingen har
fortsatt et stort tilsig av
st. Hallvard 4/2002 I

filialen. Fra dag én

plass full av ven-

leden dag skiftet vi ut vår

Aftenpostens

ble biblioteket et
samlingssted for

tende barn, garderoben fullastet

veldige, gamle eketresterskel, den var uthulet som

utsendte på

bydelens barn.

med kjelker og

en kano og vår nye har
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alt fått den første bulk ufattelig, man skulle tro
at eventyrfuglens nebb
før skulle ha slitt vekk diamantberget!

•"

’ *lHlE^Trfli'' ill '“X

——'

'lläiniffi' *’ - AMpMi s : :

t

B

- . TSpT^Sx*-

BSsißLali
’

Man kaller teaterpublikum et mangehodet
uhyre - men hva skal
man da kalle denne barnestim med en hel mel-

psykologi, men hvorledes
beskrive kollektivinstink
tet hos denne Egyptens
gresshoppesverm, utål
modigere enn sansculotter, nysgjerrigere enn et
jomfrukloster. Når de
kommer som et helt syt
tendemaitog inn i salen,
misunner jeg ofte dyre
temmeren med hans

kevei av fullstendig like
barneansikter, den
samme hvirvel i håret, de
samme deilige barneøine
som man aldri kan få
skrevet vakkert nok om,
den udiciplinerte kropp
med de morsomt disproposjonerte lemmer som
på tross av alle estetikkens lover er underkastet
en charmerende, naturlig
plastisk lov. Man utarbeider lærde doktoravhand-

håndfull tigre. Jeg har
aldri vært dyretemmer
seiv; men jeg innbiller
meg at følelsen må være
beslektet- ihvertfall er
metodene de samme: et
øyeblikks slapphet, og alt
er tapt. Alle barnepsyko
logiske tricks må utnyttes
- barnas nysgjerrighet,
naivitet og godtroenhet
prisgir dem fullstendig til
den forslagne barnetem
mer. Kommandotonen

linger om massenes

kan henlegges og ombyt

'

:‘

:t
'v.

tes med gemytlighet man opnår mer med
mildhet enn med å lange
ut efter en liten synder;
dessuten taper man praktisk talt alle veddeløp
med barn i den langbente alder.»
Slik skriver et menneske
med en inderlig kjærlighet til både bøker og
barn! Og Victor Smith
går videre, han forteller
om bibliotekets seks
barneklubber - der «pikeklubbene er nærmest
litterære, gutteklubbene
generelle eller politisksosiale». Så går han i
rette med dem som
mener denne virksomheten ligger utenfor det
et bibliotek skulle drive

fKjßp

ærede lesere - er dette
biblioteksarbeide? Nei,
bevare oss vel, det er
bare hjelpemidler, det er
pastoral pedagogikk,
sjelerøkt, menneske
fangst, reklame! Og til
dem som tror at de
voksne mishandles på
Schous plass, vil jeg si:
Besøk oss en gang og
bese vår store vakre
avdeling for voksne, hvor
vi låner ut 60.000 bind
om året, halvparten av
vårt samlede utlån, kom
til våre foredrag, klubb
møter og konserter for
voksne og døm så selv.
Ja, kjære leser, besøk oss
først og døm siden.»
Tiltredes!

med; «Jeg ser mange
grinete fjes blandt mine
17
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