
OG PERSONLIG BERETNING FRA EN AV «SVENSKE-

VER OM SINE GRUNERLØKKA-MINNER FRA SVERIGE.

AV ALF FOLMER

i Oslo og Tekniska

Året 1929 var det 6.768 utlendinger i Oslo. 3.872 svensker, 1.225

FØR 1905

Svenskeradder og
andre innvandrere i
1920-årene
MARKERINGEN AV UNIONSOPPLØSNINGEN ER

HISTORIE. DENNE ARTIKKELEN ER EN HELT ANNEN

Fotoalbum: I gode tider hadde folk fra mange land innvandret til Norge for å
Alf Folmer, født 1921 i tjene penger. I 1920 var det bare 2,3% som var uten arbeid. Så ble det

Sverige, oppvokst på kaos i arbeidslivet. Året etter var plutselig 17,5% arbeidsløse. Kata-
Grunerløkka. Arkitekt, strofe ble det i 1925 da hele 25,4%, det vil si hver fjerde arbeidsføre

utdannet ved Handverk- nordmann, gikk uten arbeid. Dette fortsatte langt inn i 30-årene.
og Kunstindustriskolen Arbeidsløshet ble identisk med fattigdom, nød og sult.

Högskolan i Stockholm. Året 1920 hadde Kristiania 14.830 «fremmede statsborgere», som det
Flyktet under krigen het den gangen. Av dem var 9.131 svensker. De fleste kom fra Vårm
til Sverige sammen land og Bohuslän. (Min bestefar og mor kom fra Värmland og beste-
med Arne Korsmo. mor fra Göteborg, alle bosatte seg på Grunerløkka.)

Har arbeidet hos I 1920-årene ble det vanskelig å leve uten arbeid. Halvparten av
le Corbusier. innvandrerne reiste hjem dit de kom fra, eller emigrerte til Amerika.

dansker, 21 fra Island, 657 tyskere, 500 russere, 170 fra England, 49
fra Frankrike, 74 hollendere, 81 finner, 2 belgiere, 4 rumenere, 39
sveitsere, 39 polakker, 8 fra Litauen, 11 fra Lettland og 8 spanjolen

Før unionsoppløsningen 1905 var det en elite av svensker som ble
gode nordmenn. Victor Andersson fra Göteborg, grunnleggeren av
Sigerverket (min bestemor, også fra Göteborg, var stuepike i hans
hjem), Carl Söderberg, grunnleggeren av Elektrisk Bureau, Hallens
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radder’ne» som nå har vendt «hjem» og skri-



* ;
SV

vv °)



Nederst:

Agnes.

fabrikk.
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Handskefabrik, Blomqvist kunsthandel og mange, mange andre.
Det ble startet föreningen «Svenska Föreningen», «Svenska säll

skapet», «Svenskmannaklubben», «Svenska föreningen Enighet». Ved
byutvidelsen i 1878 fikk mange gater navn etter svenske byer, for
eksempel Stockholmsgata, Gøteborggata, Malmøgata, Karlstadgata
og Marstrandgata.

Mange svensker oppnådde fremstående posisjoner og makt i det
norske samfunnet. Dette gjorde mange nordmenn misunnelige. Et
fremmedhat vokste frem tross svenskekongens motto «Brödrafolket
väl». Nesten alt som ble forbundet med Sverige hadde negativ klang,
og en svensk arbeider fikk snart atskillig lavere sosial status. Eilert
Sundt skrev: «Svenskene skaper problemer med overrepresentasjon
av fattigdom, fyll og kriminalitet.»

Fotoalbum øverst:

Adolf Folmer kom til

Norge fra Älvsbacka,

Wärmland i Sverige.

Nordmenn mente at svenskene tok fra dem arbeidsplassene. Man
begynte å si «svenskejævek, «svenskedritt» eller «svenskeradd» og så
videre. Mange kunne rope «svensken ta’n i hue og ræva og rensken».
Seiv ble jeg under hele min barndom kalt for «svensken» eller «sven
skeradden».

De fleste fremmedarbeidere før og etter unionstiden bodde på
østkanten og Grunerløkka. I Løkkas nedre del mot Ankerbrua bodde
de tidligere innvandrede jødene, og på den øvre delen ved Birke
lunden bodde svenskene. Størst var konsentrasjonen på Bjølsen
jordet oppe på Sagene, i området rundt Sarpsborggata. Her var
nesten annenhver familie svensk. De fleste arbeidet på Spigerverket.

I Thorvald Meyers gate 32 lå «svenskehuset», et stykke Sverige der
immigrantene kunne samles. De hadde egen förening i Østre Elve
bakke 4 inntil Grunerløkka. Jødene hadde sin møteplass like i nær
heten i synagogen i Calmeyergata 15.

Svenskehatet og diskrimineringen som fulgte med det, har fortsatt
helt inn i vår egen tid.

I 20-årene var boligproblemet nesten større enn arbeidsløsheten.
Verst var det for de som hverken hadde arbeid eller bolig og led av
sult. For å få noe å spise gikk mange fra dør til dør og tigget. De dro
til vestkanten der de rike bodde, de som levde i overflod, men sjelden
ga noe. Aftenposten skrev at fattigfolk som tigget, var blitt en ren
plage på vestkanten.

Jeg, Alf, vokste opp

som «svenskeradd» i

Kjøbenhavngata 11,

Bergene Sjokolade-

Mange arbeidsløse uten penger bodde på gata. For å gjøre det
bedre for kvinnene, åpnet kommunen en «varmestue» i Elvegata 22
nede ved Akerselva. Her kunne de hjemløse kvinnene få seg en senge
plass. Til gjengjeld ble det krevd at de måtte strikke en vaskeklut. Når
den var ferdig, fikk de 75 øre. For dette kunne de kjøpe sengeplass.

VASKEKLUT OG SOVEPLASS
Wärmland. Til venstre

hennes svenske venninne

Min mor, Ellen Nilsson,

kom fra Östra Ämtervik i

med Adolf.

Anna Andersson kom

fra Göteborg, giftet seg
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Fotoalbum øverst:

Min bestemor, Anna

Andersson, var stuepike
hos Direktør Victor

Spigerverk.

SOVE I SØPPELKASSE
Jøder bosatte seg ofte

Grunerløkka.

Nederst:

Min barndomsvenn,

jøden jack Dabrosin,

bodde i Markveien 28.

Han og jeg flyktet til

Sverige.

FOR EN KRONE NATTEN

mot svensker, andre

invandrere, gauker,

socialdemokrater og

kommunister.
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Andre, både menn og kvinner, søkte seg til Blå Kors i Storgata 38.
Det var sanitetssøster Marie Ekvang som gjorde hva hun kunne for å
hjelpe. Her fikk de litt mat og en sengeplass. Ofte var det överfullt.
For de som ikke fikk plass, var det bare å sove i et portrom eller under
en av Akerselvas broer. Rett over gata til Blå Kors lå Gassverket. Her
hadde noen funnet seg en soveplass inntil en av ovnene. Noen fant
seg en plass i hagen til Krohgstøtten sykehus.

Marie Ekvang var fortvilet over situasjonen til de hjemløse. Hun
sa ofte: «Vi tenker hele tiden på de som bor under åpen himmel. Vi
glemmer ikke Jesu ord om å gå ut på gater og streder for å gjøre det vi
kan, gi mat, varme klær og trøst.» Maries medsøstre fra Blå Kors gikk
sene kvelder rundt med kurv for å dele ut mat og klær til de som lå
under åpen himmel.

Jeg husker godt da jeg gikk med mine foreldre nedover i byen for å ta
en søndagstur rundt ved brygga. Da vi kom til Nybrua, stoppet far.
Han pekte ned under brua, der det lå noen mennesker sammenkrø
pet med filler, sekk eller aviser over seg. - De som ligger der nede, har
ikke noe hjem eller arbeid, de har ingenting å spise, må gå og tigge ...

Jeg hadde nettopp begynt i første klasse på Sofienberg skole og
hadde vanskelig for å forstå at folk ikke hadde noe sted å bo. Seiv
bodde vi på ett rom og kjøkken, og far hadde arbeid på Akers Mek.
Verksted. Han fortalte at han hver morgen gikk denne veien til Aker
og så mye elendighet. En tidlig morgen på vei til jobb kom en utelig
ger og ba om ti øre til en kopp kaffe. Fyren virket hyggelig der han sto
og frøs. Far spurte hvor han hadde overnattet. - Jeg fant ei tom søp
pelkasse, der la jeg meg. Jeg fant mange aviser, Dagbla’ og Sværta,
som jeg bredde over meg. Verst var det med de små krypa som ville
dele plass med meg. D’ække verst å ligge i ei søppelkasse. Funt iallfall.
Men en venner seg til alt, veit du.

Rolf Stranger, som jeg

lærte å kjenne, bodde

i Fagerheimsgata bare

Seiv for de som hadde realt arbeid og tjente penger, var det nesten
umulig å få et sted å bo. I denne situasjonen var det mange på
Grunerløkka som passet på å tjene noen kroner ved å leie ut en
sengeplass i den ellers lille ledigheten som vanligvis var på ett eller to
rom og kjøkken. Men å leie ut til flere var å drive herberge. Det var
forbudt.

Rett over gata der jeg bodde, i Marstrandgata 11, var det fru
Borghild Pedersen som hadde to rom og kjøkken i annen etasje.
Mannen Reidar og kona hadde i lang tid levd godt på smugling og
gauking. Så ble Reidar arrestert og fikk ett år på Botsfengslet, Dermed

tre hundre meter fra

meg. Han var hyggelig

på nedre delen av

Andersson på Christiania
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Fotoalbum øverst:

Italienske invandrere

makere.

Italiener som lire-

kassemann.

opptatt. Under seng
ene langs gulvet
hadde de losjerende ® w I"1 3
sine saker. Noen -tb _XwjETÄÖ

Nederst:

Svenskejenta og

kjæresten, han Olav.

I dag finnes fortsatt et

gipsmakeri i Markveien.
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fant Borghild på å åpne herberge for boligløse mens mannen sonte i
fengsel.

Hun leide ut to rom. Seiv bodde hun på kjøkkenet. Det var svært
høyt under taket, nærmere 3,5 meter. Hun stablet senger på hveran
dre. I et av rommene fikk hun plass til syv senger og i det andre seks.
En overnatting kostet en krone, eller syv kroner uka for menn og fem
kroner for kvinner.

Grunerløkka spurte
etter overnatting, sa
man; «Du kan bo

hos’a Borghild i
Marstrandgata. Hver _| -
sengeplass ble snart

smørkasser. Det var

skittent overalt, og
det begynte snart å
lukte fra gammel
mat.

Denne ulovlige I gården Københavngata 11 bodde folk meget trangt.

herbergvirksomhe- Mange var arbeidsløse. Noen levde godt som gaukere.

ten gikk bra en lang På planlegningen er sengeplassene markert med gult.

Pedersen begynte å bli rik, men hun ville tjene enda mer. Så plasserte
hun elleve personer i ett rom. Det ble for trängt. En svenske kom i
krangel med en bergenser. De røk i tottene på hverandre, og politiet
kom. Den ulovlige virksomheten ble oppdaget. Fru Borghild
Pedersen ble arrestert, fikk tolv dagers fengsel og en bot på tyve kro
ner.

Etter fengselstiden kunne hun som en velholden dame leve godt på
det hun hadde tjent som hotelleier. Så kom hennes mann hjem fra
Bajer’n, Botsfengslet. Paret gikk nå tilbake til sin gamle virksomhet
som etablerte smuglere og gaukere.

Gaukeforretningen deres var åpen hele døgnet. Reidar eller
Borghild sto alltid på «Færderhjørnet», der Københavngata og
Dælenenggata møtes. Her var den beste plassen med utsikt i alle ret-

RIK PÅ GAUKING

stund. Borghild

hadde maten i gamle i

kom ofte som gips-
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Black Box Teater. i Stockholm(gata).

ninger for å se om politiet var på vei. I forretningen kunne man kjøpe
alt fra cocnac til denaturert sprit.

Borghild og Reidar sto på god fot med alle, både «svenskeradder»
og «molboer», skjellsordet på dansker. De hadde til og med kunder
fra vestkanten. Forretningen gikk strålende. Brennevinsforbudet
skapte gode tider for smugling og gauking.

Året 1932 var ekteparet
kloke nok til å gi seg. De
hadde tjent tilstrekkelig til å
kunne flytte til Elverum, der
de kom fra. På Bajer’n hadde
Reidar arbeidet i fengslets
gartneri. Det likte han, og
det ga mersmak. Derfor ville
han hjem.

Nå var det «Ola bokken»,
han med pukkel på ryggen,
fra Københavngata 15, som
overtok smuglingen og gau
kingen på Færderhjørnet.

i Marstrandgata 11 drev Som medhjelper ble det Smedstad, som bodde i nr. 11, der jeg vokste
Borghild Pedersen ulovlig opp i. Men det er en annen historie.
herbergevirksomhet. I nr.

9lå Rodeløkka Mek. ETTERTANKE

Verksted. I nr. 13 var Gatene rundt der jeg bodde hadde navn på svenske byer. Som liten
knl's tobaksfabrikk. Rett visste jeg ikke hva gatenavnene kom til å bety i fremtiden. I
sover gata i nr. Ber i dag Karlstad(gata) har jeg bodd i tre år, Gøteborg(gata) i fire år og til slutt

Jeg vokste opp i Københavngata 11, giftet meg med en svenske i
Fotoalbum: København. Tilværelsen ble etter hvert utvidet med arbeid i London

Dunder Nilsen, en av og Paris (gatenavn som ikke finnes i Oslo). Min mor, bestemor og
bydelens gauker. Snill, bestefar var svenske. Jeg kom som flyktning til Sverige i 1944.

men kom ofte i slagsmål. Mine røtter er på Grunerløkka. Da jeg også har reist verden rundt,
kommer jeg til å tenke på et vers som vi barn brukte å synge i gatene.
Kanskje noen kan huske dette?

Jeg er nordmann, født i Sverige,
Danmark er mitt fedreland.
Snakker russisk som en jøde,
skjøntjeg erfra Engeland.
Trorjeg tralala - trorjeg tralala
tror jeg tralala - trorjeg tralalala.
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