ST. HALLVARD INVITERER FOTOGRAFER OG BILLEDSAM
LINGER TIL Å PRESENTERE NOEN AV SINE BESTE, MEST
SJARMERENDE ELLER AVSLØRENDE BILDER MED MOTIV FRA
HOVEDSTADEN. BILDENE KAN VÆRE FRA FJERN FORTID
ELLER FRA OSLO HER OG NÅ - ELLER BEGGE DELER.
DENNE GANG PRESENTERES GLIMT FRA EN NYLIG
UTKOMMET OSLO-BOK.

Oslo i endring
INTRODUKSJON:
Øyvind Reisegg

Fotograf JensFredrik Svendsen

St. Hallvard 4/2007 I

Høsten 2007 utga Kunnskapsforlaget boken Oslo i endring, en «før
og nå»-bok med bilder av fotograf Jens-Fredrik Munthe Svendsen
(f. 1927). «Før og nå»-bøker er det laget mange av, det spesielle med
denne boken er at alle bildene er tatt av samme fotograf. Grunnlaget
for boken ble lagt da Jens-Fredrik Svendsen som ung fotolærling i
1950-årene begynte å fotografere steder i Oslo sentrum, der han reg
net med at det ville skje store endringer i årene som
kom, Mange av stedene er i dag ugjenkjennelige,
mens andre derimot ligger nærmest uforandret.
wL
I
Tekstene som supplerer fotograflene er skrevet av
mangeårig forlagsredaktør, historieformidler og
byguide Jon Gunnar Arntzen (f. 1951).
I
Jens-Fredrik Svendsen vokste opp i Oslo, tok
svennebrev som fotograf 1960, fikk håndverks
brev 1962 og var yrkesaktiv i over 50 år, de siste
18 årene drev han studio og fotoforretning i
Ullevålsveien ved St. Hanshaugen. I 1960-årene
fortsatte han med fotograferingen i sentrum,
helst i overskyet vær for å unngå harde slagskygger. Han brukte
forskjellige kameraer - Nikkorex, Rolleiflex, Hasselblad, Leica og
Nikon, alle analoge, altså med film. Også de nye fargebildene er tatt
med analoge kameraer.
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Første gang
Kunnskapsforlaget ble
oppmerksom på JensFredrik Svendsens bilder
var da vi holdt på med
fjerde utgave av Oslo
Byleksikon i 2000. Her er flere av bildene hans brukt som illustrasjoner. I 2005 holdt han en utstilling i Oslo Byarkivs galleri, og det var
da ideen om å fotografere de samme motivene nå, ca. 50 år senere,
dukket opp. I løpet av 2006 oppsøkte Svendsen stedene han hadde
vært og fotografert tidligere og tok, så langt det var mulig, nye bilder
på nøyaktig samme sted.
1950- og 60-årene var preget av utviklingsoptimisme og begeistring for tidens moderne høyhusarkitektur, og da bilene kom for
alvor etter 1960, utarbeidet man planer for et storstilt bymotorveisystem i Oslo. Totalsaneringen av bydelene Pipervika, Vaterland
og Enerhaugen var utslag av et ønske om å kvitte seg med dårlig,
forfallen bebyggelse, og mye av denne bebyggelsen var også svært
dårlig - uten innlagt vann og skikkelig kloakksystem. Etter hvert
stanset rivningsiveren opp, og Grunerløkka, Kampen, Rodeløkka og
Bergfjerdingen ble for store delers vedkommende bevart. Denne
utviklingen er det Jens-Fredrik Svendsen dokumenterer.
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Bildet på bokomslaget er
fra hjørnet Akersgaten og
den nå ikke eksisterende
Hospitalgaten. Bildet viser
Empirekvartalet med
MNitærhospitalet og
Fødselsstiftelsen i bakgrunnen. Empirekvartalet
inklusive aviskiosken kalt

«Palladio» er fjernet fra
bylandskapet, men

Militærhospitalet fikk som
kjent et nytt liv og ble
gjenreist på Grev Wedels
plass.
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Vaterland
Vaterland er sammen med Enerhaugen og Pipervika et av
de tre sanerings- og nybyggingsområdene i Oslo der det
er vanskeligst å orientere seg ut fra gamle fotografier, da
alt det gamle er erstattet med nytt. Det gamle og det nye
Vaterland har ingenting annet enn navnet og den geogra
fiske beliggenheten til felles. Det gamle Vaterland var
opprinnelig en forstad med et mylder av små hus og leie
gårder langs krokete gater og «ganger». Mot slutten av
1800-tallet hadde bydelen fått et nokså rufsete preg med
trångbodde leiegårder og dystre bygg for forskjellige
industriformål. Dette preget holdt seg utover på 1900tallet. Mens mange andre deler av byen fikk moderne
bebyggelse, skjedde det lite slikt i Vaterland. Enkelte
nybygg ble riktignok reist, som for eksempel Holters lys
fabrikk, men dette hørte til unntakene. Da man vedtok å
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sanere bydelen, ble det bestemt
at alt skulle rives, også skolen og
kirken, slik at en ny, moderne
bydel kunne reise seg, slik det
skjedde i Stockholm, der Klara
bergsområdet og området ved
Kartet som er hentet fra Oslo

Byleksikon, viser de gamle kvartalene
og gateløpene sammenholdt med
dagens situasjon.
St. Hallvard 4/2007 I
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Hötorget på denne tiden var i ferd med å bli forvandlet til moderne
City-byggelse. På samme måte som i Stockholm foregikk saneringen
parallelt med utbygging av T-banen. I Stockholm rev man en rekke
fine, gamle 1600- og 1700-talls hus, men i Vaterland var det lite man
vurderte som bevaringsverdig. Enkelte hus, som Rødfyllgata 12 og 21
ble riktignok tatt ned og gjenoppført på Folkemuseet. En storstilt
utbyggingsplan i samarbeid med Den norske Creditbank ble ikke
realisert, derimot fikk man etter hvert kjente innslag i bybildet som
Postgirobygget, Postens brevsentral, Oslo Plaza, Oslo Sentralstasjon,
Galleri Oslo m.m. og ikke minst et veitrafikksystem som fremdeles
setter sitt preg på området.
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Biidet viser en del av
bebyggelsen mellom
Rødfyllgata og Elvegata,
nesten nede ved Schwei
gaards bru, like før alt ble
revet. Husrekken mot

Rødfyllgata er borte,
gården med fabrikkpipen
er sett fra bakgårdssiden.
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Jernbanegata/Tomtegata i Vaterland
På dette bildet fra slutten av 1960-årene tatt vestover fra Tomtebrygga på østsiden av Akers
elva i Vaterland er overbyggingen av den nederste delen av elven fullført, og bilene har for
alvor gjort sitt inntog i bybildet, som følge av at importrestriksjonene på privatbiler ble
hevet i begynnelsen av tiåret. Det var skrikende mangel på parkeringsplasser, og etter hvert
som gamle hus ble revet og rivningstomtene ryddet, rykket bilene inn og fylte snart all ledig
tomtegrunn i sentrum. I forgrunnen står fem vesttyske biler fra rundt 1960, fra venstre en
Hansa 1100, to Folkevogner og to Opel Rekorden Flere av dem har fått sekssifrede registre
ringsnummer - Folkevognen med C-skilt hører hjemme i Akershus, mens de to bilene uten
fylkesbokstav i bilnummeret er hjemmehørende i Oslo (som opprinnelig hadde fylkesbok
stav A).
I bakgrunnen dominerer den store leiegården Jenbanegata 21; her har bl.a. bil- og motor
rekvisitafirmaet Gunnulf Hegna (grunnlagt 1923) sine lokalen Bak transformatorkiosken til
høyre i bildet munner Tomtegata ut mellom gårdene som har henholdsvis nummer 28 (den
lyse) og 23. Det forteller oss at bakgården i «Tomtegata 40», hvor trubaduren Alf Prøysens
alter ego, gatesangeren Romeo Clive, etter eget utsagn skapte «solskinn og sang og gitarklang
for alle penga» i NRKs meget populære barne-TV-serie om Kanutten fra begynnelsen av
1960-årene, aldri har eksistert.
St. Hallvard 4/2007 I
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Tomtegata har for øvrig navn etter Bordtomtene, de tidligere opplagsplassene for trelast
som lå her frem til jernbanen overtok det meste av området i forbindelse med byggingen av
Christianias første jernbanestasjon. Jernbanegata, som går inn lengst til venstre i bildet, fører
langs sporområdet og den eldste stasjonsbygningen fra 1854 (som er bevart mellom
Østbanehallen og Oslo S) frem til Jernbanetorget.
Det nye bildet er tatt våren 2007 og viser et bymiljø preget av høyhus og gjennomgangs
trafikk. Midt i bildet passerer Nylandsveien i bro over krysset Schweigaards gate/Biskop
Gunnerus’ gate. Broen, som knytter Riksvei 4 sammen med E6/ElB ved den såkalte «trafikk
maskinen» (også kalt Bispelokket) i Bjørvika, er en midlertidig trafikkløsning som skal fjer
nes når gjennomgangstrafikken øst-vest fra 2010 blir ledet gjennom en ny undersjøisk tun
nel i Bjørvika.
Den brune bygningen til venstre er en del av Oslo Postterminal (oppført 1975); med bl.a.
Postens brevsenter.
På høyre side av gaten ligger Galleri Oslo med byens bussterminal, og bak den stikker
glassfasaden til Radisson SAS Plaza Hotel opp. Hotellet har 673 gjesterom; det ble åpnet
1990. Nabotomten til hotellet var opprinnelig tiltenkt byens første moské, noe som forklarer
hvorfor hotellet ikke ligger vinkelrett på det eksisterende gatenettet; det er nemlig orientert
mot Mekka!
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Hausmanns bru
Parti med Hausmanns bru i begynnelsen av 1960-årene. Både broen og gaten som den leder
opp til har navn etter generalløytnant Frederik Ferdinand Hausmann (1693-1757), som fra
1732 eide Ankerløkken (det senere Ankertorget) og det praktfulle barokkanlegget som i dag
er kjent som Prinds Christian Augusts Minde eller Mangelsgården. Hausmann, som for
øvrig seiv brukte navneformen Huusmann, var sønn av trelasthandler, skipsreder og gods
eier, general Caspar Herman Hausmann og den grunnrike christianiaarvingen Karen Toller.
General Hausmann d.y. forvaltet formuen vel og døde som en av byens rikeste menn, men
uten å etterlate seg arvinger.
Frem til 1890 endte Hausmanns gate blindt ved Akerselvas vestbredd. Den karakteristiske
jernbuebroen, med sitt forseggjorte rekkverk og bærekonstruksjon av prefabrikerte stålele
menter, ble oppført under ledelse av ingeniør Peder Schaanning ved kommunens veivesen
og sto ferdig 1892. Broen var dimensjonert for å tåle det tyngste man på den tid kunne fore
stille seg av veigående kjøretøy, nemlig en 18 tonn tung dampveivals.
Hjørnegården ved broens sørvestre fundament har adresse Christian Krohgs gate 26. Det
er en typisk østkantgård fra slutten av 1800-tallet, med forholdsvis representativ fasade mot
hovedgaten og enkel utførelse mot gården, der det utenpåhengte trappehuset med priveter
(«klaskedo») i hver etasje er det mest fremtredende bygningselementet. Reklameskiltet for
ST. HALLVARD 4/2007 I
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Coca Cola på melkebutikken i første etasje viser at amerikanske kultur- og forbruksmønstre
er i ferd med å vinne innpass i Norge i kjølvannet av etterkrigstidens Marshallhjelp og
NATO-medlemskap. Gården er for lengst revet, men tomten, hvor det senere i noen tiår sto
et lagerbygg med butikk (Villmarkshuset), bygges (2007) ut med et 11 etasjers forretnings
og kontorbygg, Akerselva Atrium, som skal stå ferdig 2009 og da vil romme bl.a. avisen
Dagens Næringslivs kontorer.
Husrekkene på østsiden av broen ligger til Lakkegata. De er alle borte nå, med unntak av den
fireetasjers forretningsgården med takvinduer, Lakkegata 21, som stikker frem midt i bildet
fra 1960-årene. Gården er lett gjenkjennelig også på bildet fra 2006, og den har nå fått følge
av flere store kontor- og industribygg i samme kvartal. Siden 1970-årene er Lakkegata her
delt i to ved at det ikke lenger er kjøreforbindelse mellom den nordre og den søndre delen av
gateløpet.
Broen ble 1986 utvidet til 6 kjørefelt og med beplantninger i midten. Det gamle rekkver
ket ble beholdt. Rundkjøringen i bakgrunnen til venstre på bildet fra 2006 forbinder den
nordre delen av Lakkegata med Nylandsveien.
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Lakkegata
Lakkegata som her er sett nordover fra krysset med Norbygata i slutten av 1960-årene, har
sitt navn etter eiendommen Lakkegården, egentlig Nedre Dælenengen gård, som tilhørte
familien Lachmann fra ca. 1720. Frem til byutvidelsen 1859, da gaten og dens omgivelser ble
en del av Christiania, hadde den også gått under navnet Schadegaten etter generalauditør
Frantz H. Schade, som eide gården en tid på slutten av 1600-tallet. Hovedbygningen på
Lakkegården, som hadde adresse Lakkegata 58, ble revet i begynnelsen av 1900-tallet.
Før Nybrua over Akerselva ble oppført 1827 var Lakkegata hovedveiforbindelsen nord
over fra Christiania over Vaterlands bru og videre opp Trondheimsveien over Grorud og
Gjelleråsen.
Reklameskiltene på butikkveggen til venstre i bildet (Lakkegata 30) viser at «norske» varer
nå har fått konkurranse fra store utenlandske merkevarer. De amerikanske coladrikkene ble
første gang introdusert i Norge i årene før den annen verdenskrig, men det var i etterkrigs
tiden og særlig i 1950-årene at de fikk fotfeste i det norske markedet. Konkurransen var sær
lig hard mellom de to største, Coca-Cola og Pepsi-Cola, som begge ble lisensprodusert av
norske mineralvannfabrikker - markedslederen Coca-Cola først av Jarlsberg Mineralvann
og senere av en rekke ulike fabrikker rundt om i landet, mens Pepsi-Cola opprinnelig ble
tappet av bl.a. Nora Mineralvannfabrikk. Her markedsføres Pepsi-Cola sammen med den
andre av Noras bestselgere på brusmarkedet, appelsinbrusen Solo, som forresten heller ikke
er «urnorsk» - oppskriften kom opprinnelig fra Sverige!
st. Hallvard 4/2007 I
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Lengre opp i gaten skimter vi et reklameskilt for BP bensin. Det store oljeselskapet British
Petroleums bensin- og oljeprodukter ble fra 1920 markedsført her i landet av firmaet Norsk
Brændselolje, først under varemerket MIL, senere som BP, og BP var lenge en av de største
aktørene på det norske bensinmarkedet inntil virksomheten 1976 ble overtatt av Statoil og
videreført under varemerket Norol (nå Statoil).
Denne konkrete bensinstasjonen i Lakkegata 34 ble grunnlagt som bilverksted 1916
under navnet Magneto Centralgaragen. Firmaets eiendom strakte seg helt ned til elven, og i
mange år ble det også drevet båtslipp her.
Bak husrekken til høyre i bildet stikker tårnet på Østre Frikirke opp. Kirken, som har
adresse Lakkegata 47, var den første som ble reist i Kristiania av Den Evangelisk Lutherske
Frikirke (grunnlagt 1877); den er tegnet av Carl Konopka og ble innviet 1885.
En reguleringsplan fra 1934 förutsatte utvidelse av Lakkegatas vestre løp og at det skulle
anlegges en ny forbindelse mellom denne gaten og Trondheimsveien/Thorvald Meyers gate
gjennom en ny gate langs Akerselva. Denne planen ble aldri realisert, men i 1970-årene ble
bebyggelsen på vestsiden av gaten fra Urtegata og sørover sanert i forbindelse med bygg
ingen av den såkalte «trafikkmaskinen» (Nylandsveiens nye løp i bro over Grønlands torg og
NSBs sporområde). Istedenfor den planlagte gaten langs Akerselva ble det anlagt en park
langs den østre elvebredden; denne ble raskt tilholdssted for noen av byens yngste rusmis
brukere - ungdom som sniffet malingstynner og andre kjemikalier.
Høyblokken i bakgrunnen på bildet fra 2006 er et kontorbygg i 14 etasjer, med adresse
Herslebs gate 19, oppført 1972 for Oslo kommune. Huset, som bl.a. har rommet Skolesjefens
etat og i senere år ulike tekniske konto rer, blir (2007) ombygd til boliger.
45
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Cuba og Vulkan Jernstøperi
Bildet som er tatt fra Bergfjerdingen i 1960-årene domineres av Oslo Lysverkers store gass
klokke, som lå på det lille neset i Akerselva som på folkemunne fremdeles bærer det mystiske
navnet «Cuba». Gassklokken, som ble tatt i bruk 1925, var hovedlager for levering av lysgass
til byens husholdninger. Den var utvidbar i høyden og skiftet dermed silhuett alt etter hvor
mye gass den inneholdt; maksimalt kunne den romme 60 000 m 3.
De første gassleveranser til husholdningsbruk fant sted få år etter at det opprinnelig bri
tiskbygde og -eide Christiania Gascompagnie skrudde på byens første gassdrevne gatelykt,
«Fiat Lux», på Stortorvet 3. januar 1848, men det var først i 1890-årene gass til privathus
holdninger virkelig ble utbredt, etter at en ny type gasskomfyrer ble tatt i bruk. Gassverket
ble overtatt av kommunen 1878; det var i en periode (1921-45) administrert under Oslo
Lysverker og hadde på det meste (i 1934) 35 000 abonnenter, men måtte i etterkrigstiden gi
tapt i konkurransen med den billigere og fornybare vannkraften som energikilde og ble til
slutt nedlagt 1978. Gassklokken på Cuba ble revet 1973, og fundamentet har i perioder vært
brukt som plaskedam.
I forgrunnen foran gassklokken ligger deler av Vulkan Jernstøperis 28 daa store industri
område. Bedriften, som ble grunnlagt 1873, var i en tid Norges fremste produsent av jern
broer til vei- og jernbaneformål, men leverte også et stort antall fyr- og forbrenningskjeler til
bolig-, kontor- og industribygg. Den store støperibygningen med trappegavl i forgrunnen
ble oppført 1912 og revet i 1980-årene.
Til venstre i bildet ser vi den gamle murvillaen, med adresse Maridalsveien 17, som lenge
St. Hallvard 4/2007 I
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huset Vulkans administrasjon. Rundt forrige århundreskifte ble bygningen brukt som sog
neprestbolig for Jakobs menighet, og ved folketellingen i 1900 bodde bl.a. prestefmen,
misjonskvinnen og barnebokforfatterinnen Bolette Margrethe Gjør her.
Industriproduksjonen på Vulkan ble gradvis awiklet fra 1950-årene, og bygningene ble leid
ut til andre formål, deriblant den største produksjonshallen, som 1996 ble åpnet som idretts
og flerbrukshall. Etter hvert har det flyttet inn en rekke virksomheter med tilknytning til
kunst og kultur, og ifølge en ny utviklingsplan for området, som ble vedtatt 2006, skal det
frem mot 2010 tas i bruk totalt 54 000 m 2 lokaler her for ulike utdannings- og kulturformål,
bl.a. en kunstfagskole, Dansens hus og et nasjonalt klatresenter.
Tvers over den gresskledde skråningen i forgrunnen av bildet (bak nettinggjerdet) løper
den såkalte Kjærlighetsstien, et gammelt veiløp fra Maridalsveien til Telthusbakken; gang
veien har trolig fått sitt uoffisielle navn fordi den i gamle dager var skjermet fra innsyn med
et plankegjerde og dermed ble foretrukket som spaservei av forelskede par.
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Bjørvika
Bjørvika sett fra Ekeberg i 1950-årene. I bakgrunnen til venstre ligger Den norske Amerika
linjes M/S Oslofjord (bygd 1949) ved Utstikker I på Vippetangen. Denne ytterste delen av
Akersneset hørte tidligere under Akershus festning og har fått sitt navn etter et vippefyr som
en gang sto her. På midten av 1800-tallet lå det her et steinhuggeri, hvor bl.a. løvene foran
Stortinget ble hugd av straffanger fra Akershus, og lenger øst lå flere offentlige badehus.
Området ble 1897 kjøpt av kommunen for utbygging av havnen.
Lenger til høyre i bildet ser vi den lange silhuetten av Oslo Havnelager, oppført 1916-20
etter tegninger av arkitekt Bredo Berntsen. Bygningen var, med sine ni etasjer og 32 000 m 2
gulvflate, en av Europas største da den sto ferdig.
Midt i bildet, rett vis-å-vis Havnelageret, ser vi flytedokkene til Nylands Verksted (verk
stedhallene kan så vidt skimtes lengst til høyre). Øst for dokkene ligger utløpet av Akerselva
med Paulsenkaia på vestsiden av Bispevika og foran denne Sørengbryggas lange utstikker
mot venstre i bildet. Paulsenkaia har navn etter byoriginalen, grosserer Hans Arnt Hartvig
Paulsen (1832-1914) - bedre kjent som «Køla-Pålsen», som eide bryggen på slutten av 1800tallet. Den storvokste og frittalende kull- og vedhandleren lånte også sine fornavnsinitialer
til den for vår tid lett kryptiske stedsbetegnelsen «H.A.H.»
Kaianlegget helt i forgrunnen er Grønlibrygga. Det var fra stranden her, hvor han fra
1838 leide et lite hus, at Henrik Wergeland rodde over Bjørvika for å komme seg til sin
ST. HALLVARD 4/2007 I
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arbeidsplass ved universitetsbiblioteket i Christiania. For å unngå at båten skulle bli stjålet,
fikk han lov til å sette inn årene hos traktør Bekkevold (traktørstedet nederst i Skippergata
finnes fremdeles, nå som kjellerlokale under navnet Kafé Grei), og det var her han møtte sin
tilkommende hustru, traktørens datter Amalie Sofie.
På bildet fra 2006 har fergerederiene DFDS og Stena Line overtatt Amerikalinjens tidligere
kaiplass på Vippetangen. DFDS har daglige avganger i begge retninger mellom Oslo og
København, og Stena Line trafikkerer linjen Oslo-Frederikshavn om kvelden og retur fra
Frederikshavn om formiddagen.
Havnelageret er fremdeles et markant innslag i denne delen av byens ansikt mot sjøen,
seiv om bygningen etter ombygging 1982-85 nå utelukkende rommer konto rer. Innerst i
Bjørvika, på det tidligere industriområdet til Nylands Verksted, er det nye operahuset i ferd
med å ta form, og lagerskurene på Paulsenkaia og Sørengbrygga har stort sett måttet vike
plassen for store lastecontainere.
På sørøstsiden av Sørengbrygga, hvor Oslo Renholdsverk tidligere hadde sitt havnekon
tor, med kaiplass for mudderprammene som fraktet slam ut for dumping i fjorden, ligger nå
kongeskipet Norge fortøyd. Den største og viktigste förändringen fra 1950-årene til i dag er
imidlertid at virksomheten på havnen er fullstendig forandret. Den gamle godshåndteringen
med lastebåter og heisekraner er erstattet av containertrafikken, høyteknologisk og effektiv.
Dette gjør også at store havneområder kan frigjøres og brukes til andre formål.
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Pipervika
Det gamle Vika er sammen med Vaterland og Enerhaugen et av de tre store sanerings- og
nybyggingsområdene i byen der det er vanskeligst å orientere seg ut fra gamle fotografier, da
alt det gamle er erstattet med nytt. Pipervika besto før saneringen i forbindelse med rådhus
byggingen av mange små kronglete smågater med dårlig bebyggelse. For at området ikke
skulle se alt for ille ut sett fra havnen, ble det reist en husrekke med leiegårder ut mot
Sjøgata. Men området hadde også forlystelsessteder som Tivoli og Cirkus Verdensteater, og
en egen kirke, Pipervikskirken. I Tordenskiolds gate lå den store skolebygningen til
Nickelsens Pikeskole, og i Holmens gate lå dyrehospitalet Cheval med plass til 70 hester.
Pipervika ble sanert i to etapper - først den østlige delen i forbindelse med rådhusbyggingen
før den annen verdenskrig.
Etter krigen kom så turen til
Henrik Ibsens gate
,
\\
Vestre Vika. Også her ble hele
området sanert i 1950- og -60årene, bortsett fra Vestbane
stasjonen som ble bevart.
Mens den østre delen ble helt
dominert av Rådhuset og
området rundt, ble Vestre Vika
et område preget av forret
ningsgårder langs Haakon 7s
gate og Dronning Mauds gate.
Skjult bak disse husrekkene
kom så Oslo Konserthus.
Bildet viser en del av Munkedams
veien sett østover mot Haakon 7s gate
og Universitetet lengst borte. Bildet er
tatt i begynnelsen av 1960-årene, før
husrekken til venstre ble revet. Bilen
er en Ford Fairlane fra midten
av 1950-årene.

Kartet som er hentet fra Oslo Byleksikon,
viser de gamle kvartalene og gateløpene
sammenholdt med dagens situasjon.
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Rådhusbrygga
En kald vårdag i 1954 ligger fiskebåtene på rekke og rad langs kaikanten mellom Utstikker 2
og 3 foran Rådhuset. Rådhusplassen er fortsatt sterkt trafikkert, med både busser og privat
biler, og i bakgrunnen ser vi dampskyen fra et av Havnebanens kullfyrte lokomotiver.
Trafikken forhindrer imidlertid ikke at folk trekker helt ned til bryggekanten. Her kan
man få kjøpt fersk fisk til dagens middag, eller man kan ta spandérbuksene på og ta med
hjem en halv liter nykokte fjordreker til den svimlende pris av 4 kroner per liter! Ferdig pillet
og kunstferdig dandert med salatblad og majones på loffskiver kan det bli opptil tre flotte
selskapssmørbrød, en tidstypisk traktering i etterkrigstidens sosiale omgangsformer.
De mest entusiastiske fiskeelskere nøyde seg imidlertid ikke med å kjøpe fra profesjonelle
fiskere. Fjorden var full av fisk, og fra tidlig vår til sen høst sto tålmodige fiskere med bam
busstang og Mustad-krok langs alle byens kaier og ventet på napp. I løpet av 1950-årene ble
fiskekonkurranser et populært tidsfordriv; særlig stor var oppslutningen når arrangørene
kunne lokke med en helt ny personbil som første premie. Biler var fortsatt gjenstand for
strenge importrestriksjoner, noe den gamle og nedslitte bilparken bar tydelig budskap om.
Men akkurat på denne aprildagen fikk osloborgerne annet å tenke på enn bilrasjonering
og prisen på reker. Om morgenen den 5. april vaiet flaggene på halv stang på alle offentlige
bygninger (som her på Vestbanestasjonen) og bar bud om at landets elskede førstedame,
ST. HALLVARD 4/2007 I
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kronprinsesse Mårtha, var død i en alder av 53 år. Hun hadde vært syk i lengre tid, men så
sent som året før hadde hun vært en strålende vertinne ved datteren prinsesse Ragnhilds
bryllup, og for bare noen uker siden var hennes eget sølvbryllup blitt markert, riktignok ved
sykesengen på Rikshospitalet.
Utover dagen samlet et stort antall mennesker seg på Slottsplassen for i taushet å vise sin
sorg, respekt og medfølelse. Kongeflagget vaiet fra slottsbalkongen, og innenfor de mørke
vinduene sørget den lille kongefamilien - en konge på 82, som seiv hadde vært enkemann i
16 år, og en kronprins på 52 med to hjemmeværende barn, hvorav den yngste, arveprins
Harald, så vidt var konfirmert.
Bildet fra 2006 viser at det fremdeles legger fiskebåter til foran Rådhuset, men antallet yrkes
fiskere i Oslofjorden har gått sterkt tilbake siden 1950-årene. I takt med denne utviklingen
har byen også fått stadig færre rene fiskeforretninger. Men det er fortsatt mulig å kjøpe fersk
fisk fra båtene mellom Rådhusbrygge 3 og 4, som utstikkerne nå heter, og tiltaket er popu
lært, ikke minst blant byens økende befolkning av innvandrere, dette til tross for at avisopp
slagene om forurenset fisk og sjømat har vært mange i de senere år.
Også en av byens rikeste og mest myteomspunne forretningsmenn, fiskeri- og industri
investoren Kjell Inge Røkke, som fra enkle kår på Nordvestlandet har svingt seg opp til å bli
industrimagnat med selskaper som Aker og Kværner i interessefeltet, har fra 2007 begynt å
opptre som rekeselger fra egen båt én dag i uken. Men prisen på rekene har han ikke klart å
gjøre noe med - sommeren 2007 lå de på 60-70 kroner per liter.
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Klingenberggata i Vika
Bildet er tatt fra krysset ved Munkedamsveien i 1950-årene og viser at en del av den gamle
bebyggelsen i Vestre Vika fortsatt står, mer enn 25 år etter at saneringen begynte. Ytterst til
venstre i bildet skimter vi den mørke fasaden til Odd Fellow-bygningen, en funkisgård opp
ført 1934 (arkitekter Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas) for ordensselskapet Odd
Fellow-ordenen, på det som tidligere ble kalt Bestefarstomten og som i mange år var fast
sommertilholdssted for Karl Norbecks sirkus. Huset, med adresse Stortingsgata 28, rommet
også kinoene Saga og Scala og restauranten Kaba.
Bak treet skimter vi utløpet av gatestubben Ringsgangen. I nr. 3 inne i kvartalet lå
Kristiania Bad fra starten 1883 til det ble nedlagt 1923; det var her dikteren Per Sivle tok sitt
eget liv 6. september 1904.
Tårnet midt på bildet tilhører Piperviken småkirke, som var tegnet av arkitekt Harald
Aars og ble innviet 1911. Den var en av flere kirker som ble bygd på initiativ av Kristiania/
Oslo Småkirkeforening for å skaffe gudstjenesterom til de deler av byen der befolkningstett
heten var større enn kirkedekningen. Pipervikskirken, som hadde adresse Munkedamsveien
12, hadde 500 sitteplasser i selve kirkerommet som lå i bygningens 2. etasje, samt en menig
hetssal i 1. etasje med plass til 400 personer. Huset rommet også boliger for presten og de
øvrige menighetsansatte samt studenthybler i tårnet.
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Den moderne forretningsgården som stikker opp bak kirketårnet er Klingenberggata 5,
oppført 1937 (arkitekter Ulf Nyquist og Antti Nordgren). Bygningen, som ligger på hjørnet
av Roald Amundsens gate, rommet bl.a. revyteateret Chat Noir og sangeren og skuespilleren
Einar Roses etablissement Rosekjelleren, som i mange år var det eneste stedet i Oslo hvor
man kunne oppleve såkalt «vovet» underholdning, f.eks. striptease. I bygningens øverste
etasje lå serveringsstedet Presseklubben, med direkte heisadkomst fra Chat Noirs skuespil
lerfoajé.
I bakgrunnen til høyre er det fortsatt en åpen plass der hvor Cirkusbygningen lå frem til
den ble revet vinteren 1935/36. Roald Amundsens gate er ført over tomten, og på den andre
siden av gaten ligger kontorbygget RA4, oppført 1938 (arkitekter Blakstad og Munthe-Kaas)
med Klingenberg kino (innviet samme år) i 1. etasje. For mange av byens borgere gir adres
sen helt andre og mer übehagelige assosiasjoner - i de øvre etasjene her lå nemlig i mange år
Oslo kemnerkontor.
Bildet fra 2006 er tatt lenger inne i Klingenberggata enn det gamle bildet; den sørvestlige
delen av gateløpet ble nemlig bygd igjen da gårdrekken langs vestsiden av Haakon VIIs gate
ble reist omkring 1960. Da var Pipervikskirken allerede revet (1959) for å gi plass for en ny
forretningsgård, som bl.a. rommer Vika postkontor. På motsatt side av gaten ser vi enden av
Thiis-gården, som ble oppført 1957-59.
Den kryssende gaten i bakgrunnen ble 1992 omdøpt fra Roald Amundsens gate til Olav
Vs gate. Kemneren har for lengst flyttet ut av RA4, som har fått et tilbaketrukket påbygg i to
etasjer. Klingenberg kino ligger her fremdeles; den har fått flere mindre kinosaler i under
etasjen, men den opprinnelige salen ble restaurert 1997 og er fredet.
Den mørke hjørnebygningen til venstre for krysset er en del av Hotell Continental.
I 1. etasje her lå i mange år en av hotellets populære restauranter, Tivoligrillen.
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Ruseløkkveien
Veien sett østover i begynnelsen av 1960-årene. Siste fase av saneringen av Vestre Vika
begynte i slutten av 1950-årene og strakte seg frem mot 1970. Ruseløkkveien, som her løper
langs muren opp mot Victoria Terrasse, var seiv i sin tid anlagt som resultat av en storstilt
sanering, nemlig da «røverstatene» Tunis og Algier i Ruseløkkbakken i begynnelsen av 1880årene måtte vike plassen for generalkonsul Peter Petersens nye boligkompleks Petersborg
(nå Victoria Terrasse). Det var blant beboerne i den slumpregede bebyggelsen som tidligere
lå her presten og samfunnsforskeren Eilert Sundt gjorde sine observasjoner av bl.a, sunn
hets-, hygiene- og sedelighetstilstanden hos 1800-tallets arbeiderbefolkning. Navnet
Røverstatene fikk området på grunn av de til dels lovløse tilstander som hersket her, og som
minnet om de såkalte «barbareskstatene» langs Nord-Afrikas middelhavskyst, som langt inn
på 1800-tallet drev organisert sjørøveri mot europeiske handelsskip. Den nye gaten, som fra
1882 erstattet to parallelle smug, beholdt noen av de eldre gårdene på østsiden av gateløpet,
mens resten ble revet og erstattet av fire-fem etasjers leiekaserner. Mange av disse var også
dårlig konstruert, og flere fikk skader da Kristiania ble rammet av et kraftig jordskjelv 23.
oktober 1904.
I bakgrunnen av bildet har det «nye» Vika begynt å vokse frem. Den lyse bygningen med
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mørk gavlvegg er forsikringsselskapet Storebrands nye hovedkontor, som sto ferdig 1963
med sin karakteristiske «konkav linse»-grunnplan. Huset, som fyller den nordøstlige enden
av kvartalet mellom Munkedamsveien og Ruseløkkveien, tilhører fra 1999 varehuskjeden
Steen & Strøm.
På bildet fra 2006 har muren mot Victoria Terrasse fått ny utforming, og langs østsiden av
Ruseløkkveien har flere nye kontor- og forretningsbygg overtatt plassen etter de gamle leie
gårdene. Mellom Storebrand-gården og den seks etasjer høye bygningen (Ruseløkkveien 14)
midt i bildet ligger en åpen plass, Johan Svendsens plass (oppkalt 1977 etter komponisten),
og langs sørsiden av denne (skjult bak bygningene her) ligger fra 1977 Oslo konserthus.
I nr. 14, også med inngang fra plassen, ligger fra 1997 Vika Kino med fire saler.
Den femetasjes forretningsgården nærmere fotografen rommet i mange år butikkom
plekset Vika varehus, med gjennomgang til Munkedamsveien. Bygningen lengst til høyre, på
hjørnet av Dronning Mauds gate, har bl.a. huset vikarbyrået Manpower; i dag holder aksje
fondene Odin til her (fondenes logo, med Odins åttebente hest Sleipner, sees tydelig på
veggen).
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