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i fem utgaver fra 1938 til 2011. Alle de seks tusen artiklene fra den 
siste trykte utgaven ble gjennomgått av et redaksjonsråd med fagper-
soner innen forskjellige felt. Alle har jobbet frivillig, og mange nye 
artikler er kommet til. Illustrasjonsgraden er økt, og tusenvis av lenker 
er etablert mellom de forskjellige artiklene.

Når dette leses er de to nye informasjonsbasene om Oslo tilgjengelige 
for alle. oslobyleksikon.no og oslobykart.no inneholder mer Oslo-
informasjon enn noe annet enkeltstående medium. Den offisielle 
lanseringen skjer senere i høst, men allerede nå kan alle bruke det 
digitale leksikonet og bykartet på smarttelefonen eller andre digitale 
flater. Oslo Bykart kan følge dine bevegelser i byen, og ved hjelp av 
en filtermeny vises det informasjon etter behov og interesse. I anled-
ning Oslo triennale har vi også oversatt et knippe artikler om 
Kvadraturen til engelsk for tilreisende og andre.

Prosjektet har vært en millioninvestering gjennom flere år. Dette hadde 
ikke vært mulig uten gode hjelpere som Oslo kommune, Fritt Ord, 
Bergesenstiftelsen og OBOS. 

Nå gjenstår drift og utvidelse av den unike informasjonsbasen som 
bare vil bli bedre og større i årene som kommer. God lesning!

H elt siden Christiania Byes Vel stilte seg bak utgivelsen av Henrik 
Wergelands folkeopplysningsblad «For Arbeidsklassen» i 1838 
har selskapet arbeidet med å formidle informasjon til byens 

borgere. Opplysningsarbeidet har foregått på mange plan, med de 
forskjelligste emner og i mange kanaler. I 1915 ble tidsskriftet  
St. Hallvard etablert med Edvard Bull og Anton Waldemar Brøgger 
som redaktører. Oslo Byes Vel tok etterhvert over tidsskriftet med 
Arno Berg som redaktør fra 1927 – 74 (!). Tusenvis av sider med 
byhistorie, debattartikler og engasjement i byutvikling og vernesaker 
er blitt leserne til del de siste hundre årene. I 1980-årene utviklet 
selskapet sitt program for de blå skiltene, som nå henger omkring  
i hele Norge. Skiltene gir informasjon om viktige personer, bygninger 
og hendelser. Utenfor Oslo samarbeider Oslo Byes Vel med kommuner, 
Fortidsminneforeningen, historielag og andre. Siden 1987 har selskapet 
vært medeier i Oslo Byleksikon utgitt av Kunnskapsforlaget, og fra 
2011 eneste eier. 

I 2015 startet arbeidet med å digitalisere Oslo Byleksikon. Målet har 
vært en fullverdig og utvidet nettversjon av papirutgaven som utkom 

OSLO BYLEKSIKON 
ER PÅ NETT!

2
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DA CHRISTIANIA FIKK 
KVINNELIGE LEGER

Marie Spångberg Holth jobbet som assistent ved  

professor Hagbarth Strøms kirurgiske privatklinikk.  

Her underviser Strøm en gruppe studenter. 

Foto: Rude & Hilfling/Oslo Museum
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På kvinnesakens program på denne tiden sto ønsket om kvinne
lige leger. Begrunnelsen var at den kvinnelige delen av befolk
ningen skulle få en lege av samme kjønn å gå til, og særlig tenkte 

man på dem som av skamfølelse eller sjenanse ikke oppsøkte lege før 
det var for sent. Dette ønsket hadde bred sympati, og alt fra stortings
politikere til forfatteren Camilla Collett støttet saken. Derfor sto også 
gleden i taket da Marie Spångberg ble uteksaminert som vår første 
kvinnelige lege, til jul i 1893. Kvinnesaksforeningen jublet og inviterte 
rett og slett til offentlig fest. Billettene ble revet vekk, og festen, som 
ble holdt i Studentersamfunnets store sal, skal ha vært ytterst vellykket. 
Skoleeier Ragna Nielsen holdt festtalen, og hun uttalte at et stort og 
mektig skritt var tatt mot menneskenes frigjøring. Alle riksavisene var 
til stede, og VG kunne rapportere: «Naar denne Kvindernes Fest ikke 
var fejret før, var Grunden den, at netop paa den Vej, Frøken Spångberg 
havde valgt, havde Motstanden været haardest og derfor Kvindesagens 
Sejr størst.»1

Vår første kvinnelige lege kom fra relativt enkle kår i Kristiania, men 
med utdannelsen hun hadde fått åpnet verden seg for henne. Like etter 

PÅ TROSS AV STRI MOTSTAND FRA MEDISINSKE PROFESSORER, FIKK DE FØRSTE 

KVINNENE LOV TIL Å STUDERE MEDISIN MOT SLUTTEN AV 1800-TALLET. DA DE 

VAR FERDIGE LEGER ÅPNET MANGE AV DEM PRIVATPRAKSIS I KRISTIANIA. HER 

BLE DE POPULÆRE KLINIKERE, FOLKEHELSEARBEIDERE, FOREDRAGSHOLDERE, 

FORSKERE, FAGFORFATTERE – OG AKSJONISTER NÅR DET VIRKELIG GJALDT.

Av: CeCilie Arentz-HAnsen, overlege ved oslo UniversitetssykeHUs. 
ForFAtter Av boken «kvinder med begAvelse For lægevirksomHed».  
norges Første kvinnelige leger, og tiden de virket i.

Norges første kvinnelige lege, Marie Spångberg Holth, arbeidet med prostituerte og kvinner og barn 

smittet med kjønnssykdommer hele yrkeslivet. Foto: privat
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DAGNY BANG - EN KJENT OSLOLEGE OG POLITIKER
I februar 1899 troppet kvinnemagasinet URD opp hos en av de andre 
tidlige kvinnelige legene, nemlig Dagny Bang. De ville lage en repor
tasje om en av de nye legene, og valgte Bang som allerede hadde vist 
seg som en markant yrkesutøver. Og hun brukte anledningen til å gi 
bladets lesere en innføring i arbeiderkvinnenes harde livsvilkår. På 
denne tiden hadde hun legepraksis i Storgata, et typisk arbeiderklasse
strøk, og så på nært hold hvordan hardt arbeid, mange barnefødsler, 
dårlig ernæring og trangboddhet påvirket helsesituasjonen til mange 
av sine pasienter. Allerede som ung lege fremsto hun med en tydelig 
sosialmedisinsk profil, og den skulle hun komme til å beholde hele 
livet. Dagny Bang spesialiserte seg i hudsykdommer og kjønnssyk
dommer, og ble i tillegg skolelege på Vaterland skole, og begge deler 
brakte henne i nær kontakt med mange av samfunnets svakerestilte. 
Foruten å bli en synlig lege, kom Bang tidlig med i det radikale Venstre 
og i ulike deler av kvinnesaksbevegelsen. Her nedla hun et stort arbeid, 
og var med på å drive frem større økonomisk og politisk likestilling 

feiringene i hjembyen, reiste Marie Spångberg til Hamburg og Leipzig 
for å videreutdanne seg i gynekologi, fødselshjelp og barnemedisin. 
Her hadde hun et interessant og intenst år, og da hun kom hjem 
begynte hun straks som assistentlege hos kirurgen Hagbarth Strøm. 
Samtidig ble hun oppnevnt som rettsmedisinsk sakkyndig i overgreps
saker mot kvinner og barn, og hun ble ansatt av Kristiania Sunnhets
kommisjon (Helserådet) for å undersøke kvinner smittet med kjønns
sykdommer. Begge de siste stillingene var i tråd med kvinnesakskravet 
om kvinnelige leger for kvinner i sårbare situasjoner. 

Kjønnssykdommer var fortvilt utbredt. Litt over 3000 personer ble 
hvert år diagnostisert med en kjønnssykdom i hovedstaden, og det 
offentliges forsøk på begrense smitten var en trøstesløs oppgave, selv 
for den mest optimistiske. Ønsket om bedre forhold for de kvinnelige 
pasientene var etterspurt, og da Sunnhetskommisjonen fikk sin første 
kvinnelige lege i 1896, steg tallet på kvinnelige pasienter til godt over 
det dobbelte fra året før. 

Behandlingene Spångberg hadde til rådighet var ikke de beste. Antibiotika 
fantes ikke, og mot syfilis var standardbehandlingen kvikksølvbaserte 
medikamenter. De var giftige og lite virksomme. Den vanligste kjønns
sykdommen, gonore, og likeledes bløt sjanker (en bakteriesykdom 
som er sjelden i Norge nå) ble behandlet med lokalt påførte desinfi
serende midler, og dette var noe mer effektivt. Først i 1910 ble arse
nikkderivatet «Salvarsan» tilgjengelig i kampen mot syfilis. Dette 
medikamentet kunne også ha betydelige og til dels farlige bivirkninger, 
men ga bedre resultater. Marie Spångberg var tidlig ute med å ta  
i bruk Salvarsan, og hun behandlet også gravide med den nye medi
sinen. Da hun publiserte funnene sine i Deutsche medizinische 
Wochenschrift i 1913, var hun den første til å beskrive salvarsan
behandling hos gravide i den internasjonale faglitteraturen.

Marie Spångberg arbeidet hele yrkeslivet på Sunnhetskommisjonen. 
Da hun pensjonerte seg hadde hun diagnostisert mange tusen kvinner 
og en god del barn med kjønnssykdommer i hovedstaden, og gjen
nomført møysommelige og krevende behandlinger av dem.

Dagny Bang undersøker 

tuberkulosetruede gutter. 

Foto: Valstad, Otto / 
Akershusbasen.
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mellom kvinner og menn. Hun hadde sentrale verv i Kvinnesaks
foreningen, Kvinnestemmerettsforeningen, Norske Kvinners Nasjonal
råd og den norske avdelingen av Open Door som hun selv grunnla. 
Hun stiftet også Kristiania Venstrekvinnelag hvor hun var aktiv. I løpet 
av livet var Dagny Bang involvert i et vell av saker som på en eller 
annen måte hadde med likestilling eller rettferdighet å gjøre. Det var 
ikke fritt for at hennes sterke meninger og pågående agitasjon også 
gjorde henne utsatt for harselering i enkelte aviser og i satirepressen. 
Men, mot slutten av 1920tallet skrev Dagbladet (som til tider hadde 
vært kritiske) forsonende at det neppe finnes noen kvinne i dag som 
har vært med på så mange resolusjoner og henvendelser, trusler og 
bønner for å få gjennomført de store samfunnssakene som henne. 

T.v: Forsiden av URD 

18.02.1899 med 

portrettintervju av  

Dagny Bang. 

Foto: Nasjonalbiblioteket

Satirebladet Hvepsen 

nr. 15, 1909. Denne 

karrikaturtegningen gjaldt 

motstand mot særverns-

bestemmelser for kvinner 

i industrien, en sak som 

Dagny Bang engasjerte 

seg sterkt i.
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DET SOSIALMEDISINSKE BLIKKET
Frem til og med år 1900 avla 18 kvinner medisinsk embetseksamen 
i Norge, og en norsk kvinne i København. Ingen tenkte at de skulle 
bli leger på samme måte som menn. Det tenkte de ikke selv heller. 
Først og fremst skulle de være leger for kvinner og for barn, og for 
folkehelsespørsmål og overordnede spørsmål som angikk kvinnehelse. 
Slik var det i hele Europa. 

Ti av disse legene slo seg ned i Kristiania, og her ventet virkelig opp
gavene. Mange av byens innbyggere bodde dårlig og trangt. Infeksjons
sykdommene florerte, barnedødeligheten var høy og kunnskaper om 
kvinners og barns helse heller sparsomme. De kvinnelige legepionerene 
var tungt påvirket av kvinnesakens ideologi, og den vektla kunnskaps
spredning og helsetiltak rettet mot kvinner og til dels barn. Noen bisto 
Frelsesarmeen med kvalifisert legehjelp. Andre arbeidet på gynekolo
giske gratispoliklinikker. Flere arbeidet på spedbarnshjem og på hjem 
for fattige eldre kvinner. 

Et felt som de første kvinnelige legene kom i nær kontakt med, var 
forholdene for ugifte mødre og såkalt uekte barn. I Kristiania utgjorde 
barn født av ugift mor 13,5 % av alle levendefødte i år 1900. I mot
setning til spedbarnsdødeligheten for barn av gifte foreldre, steg 
dødeligheten for disse barna. Det skyldtes hovedsakelig at barna ble 
satt bort til pleiemødre, der de ofte ble vanskjøttet og underernært.  
I 1890årene antok sunnhetsinspektøren i Kristiania at flertallet av 
barn født utenfor ekteskap ble satt bort. Både sunnhetsinspektøren 
og landets professor i gynekologi og fødselshjelp mente likevel at det 
ikke fantes «englefabrikker» i Norge der «uekte» spedbarn ble drept, 
men der tok de feil. I 1901 kom en uhyggelig rettsak opp i Kristiania 
der seks pleiemødre ble dømt for systematiske drap av fosterbarn. I 
tekster fra samtiden fortelles det også om uoffisielle fødesteder, der 
den stilltiende avtalen med den fødende var at barnet ble skaffet av 
veien, straks det var født. Illegale aborter, fødsler i dølgsmål (hemme
lighet) og barnedrap var blodig virkelighet, og medisinske og sosiale 
bekymringer som fulgte de ugifte mødre og deres barn ble en naturlig 
del av de første kvinnelige legenes arbeid. De var jevnt over mer kva
lifiserte i kvinne og barnemedisin enn sine mannlige kolleger fordi 

de fleste hadde hatt kandidattjeneste på 
Fødselsstiftelsen og fordypet seg i kvinne og 
barnemedisin i utlandet. Men det virkelig 
betydningsfulle nye besto i at de selv var 
kvinner. I telefonbøkene, avisannonsene og 
i sykekasselistene står de kvinnelige legene 
alltid oppført med fornavn først, i motsetning 
til de mannlige legene. Her skulle ingen ta 
feil, og for mange kvinner ble legene av 
samme kjønn synlige redningsbøyer i lange 
lister med menn. 

I tillegg til å kontrollere svangerskapet og gi 
råd og støtte, kunne legene også foreslå noen 
praktiske løsninger. Det handlet om mulig
heten for plass i «barnekrybbene», som var 
daghjem for spedbarn, og de kunne informere 
om de nye mødrehjemmene som var begynt 
å komme. Mange av de kvinnelige legene 
utførte legearbeid eller hadde tilsynsfunksjo
ner på disse stedene, og kjente de ulike til
budene godt. I Kristiania ble særlig legene 
Kristine Munch, Caroline Steen, Dagny Bang 
og Marie Kjølseth knyttet til ulike mødre
hjem: Kristine Munch var lege ved Sebbelows 
stiftelse og satt i hjemmets styre i mange år. 
Caroline Steen ble brukt som lege på Hvitebåndshjemmet og Dagny 
Bang satt i styret for Frelsesarmeens mødrehjem. Marie Kjølseth var 
knyttet til mødrehjemmet i St. Olavsgate, Foreningen for hjemløse 
mødre og spedbørn, og til mødrehjemmet ved Det hvite bånd, etter at 
Caroline Steen hadde flyttet. Gjennom sine mangfoldige legeoppga
ver på bakkenivå var de kvinnelige legene også oppmerksomme på 
det svake rettsvernet og de mange sosiale og medisinske farene som 
hang over de bortsatte barna. Flere arbeidet spesielt med sårbare og 
utsatte barn, deriblant Johanne Feilberg og Kristine Munch. 

De kvinnelige legene 

annonserte kontortider  

og andre opplysninger, 

her fra annonsesiden  

i Aftenposten  

28. Mai 1908
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POPULÆRE FOREDRAG
De første kvinnelige legene fikk en spesiell posisjon som folkeopply-
sere og kunnskapsformidlere, og et bredt og variert publikum mottok 
helseinformasjon fra dem. De lærte bort kunnskaper om alt fra kost-
hold og ernæring, smittevern og forebyggende medisin til opplysning 
om kvinnekroppen, svangerskap, fødsler, spedbarnspleie og kjønns-
sykdommer. 

Denne opplysningsvirksomheten skjedde blant annet gjennom fore-
drag. Yrkesorganisasjoner, slik som lærerinneforeninger og kvinnelig 
handelsstandsforeninger, og dessuten kvinnesaksforeninger, sanitets-
foreninger, Hjemmenes Vel, ja, alle slags organisasjoner (og dem var 
det utrolig mange av), hadde foredrag på programmet. De ble holdt 
på medlemsmøter eller var åpne for alle, og for de kvinnelige legene 
ble dette glimrende anledninger til å spre helsefremmende budskap 
til mange. 

Mange av foredragene hadde ordet «hygiene» i tittelen. Begrepet 
handlet i vid forstand om å fremme god helse og forebygge sykdom. 
«Den kvinnelige hygiene» var en gjenganger, og leger som Dagny 
Bang og Marie Kjølseth brukte da anledningen til å snakke og forklare 
fritt om menstruasjon, forplantningslære, graviditet, fødsler, amming 
og veneriske sykdommer. «Sunnhetslære» eller «sunnhetspleie for 
kvinder» var også vanlige titler, og alle disse betegnelsene kunne også 
skjule seksualundervisning. 

Ønsket og behovet for kunnskap virker nesten umettelig. Et eksempel 
er da Marie Kjølseth skulle holde opplysningsforedrag om «Hygiene 
for Kvinder» på universitetet i 1912. Auditoriet ble overfylt og mange 
måtte snu fordi det ikke var mulig å presse inn flere. Hun holdt derfor 
det samme foredraget tre ganger på en måned. 

Samme år holdt Dagny Bang foredrag om kjønnssykdommer i uni-
versitetets gamle festsal. Også da var salen fylt til randen. Disse fore-
dragene med Kjølseth og Bang ble holdt på universitetet, men var 
arrangert av kvinneorganisasjoner. De ble avertert i avisene og nederst 
i annonsen sto det «Kun for Kvinder». Det skapte et frirom som gjorde 

det mulig å overlevere den etterspurte kunnskapen fra de kvinnelige 
legene til et kvinnelig publikum. Bang holdt et nytt foredrag med 
samme tema i Folkets hus året etter og kvinnesakstidsskriftet Nylænde 
kunne rapportere: «Der var overfyldt hus, ca 800 kvinder. Over halv-
parten maatte desværre staa og de stod saa tæt, at foredragsholderen 
maatte gaa en bakvei for at komme til kateteret.»2 Da Bang hadde 
holdt på en time spurte hun om det var nok, men tilhørerne ropte 
«Bliv ved!». Da hun avsluttet etter ytterligere tre kvarter hadde mange 
vært der i mer enn tre timer for de hadde kommet tidlig for å sikre 
seg plass.

RETTEN TIL ARBEID
De første kvinnelige legene søkte jobber, men slapp ikke til som 
sykehusleger, distriktsleger eller kommuneleger. Selv om de var popu-
lære - særlig blant et kvinnelig publikum - ble de motarbeidet innenifra, 
fra medisinerne selv. Forvaltningsretten var på denne tiden lite utviklet 
og kjønnsdiskriminering ved ansettelser kunne ikke måles opp mot 
noe lovverk. Det fantes ingen lov som regulerte offentlige ansettelser, 
og det forelå heller ingen sanksjonsmuligheter. Legenes respons måtte 

Avisannonse for et av 

Marie Kjølseths foredrag, 

i Aftenposten 3. oktober 

1912



16 DA CHRISTIANIA FIKK 
KVINNELIGE LEGER

   ST. HALLVARD 3/2019        17

Marie Kjølseth sammen med en gruppe kolleger 

utenfor Fødselsstiftelsen i Kristiania rundt 1907. 

Foto: Wilse, Anders Beer/ Oslo Museum.
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derfor bli politisk, noe de også fikk til gjennom å aksjonere i opplagte 
forbigåelsessaker. Et eksempel er da Louise Isachsen, som var gyne-
kologisk kirurg, ikke fikk en overordnet stilling på Kvinneklinikken 
ved Rikshospitalet fordi hun var kvinne. Hun var langt mer kvalifisert 
enn den mannlige legen som fikk jobben, det hjalp imidlertid lite da 
avdelingens sjef, Kristian Brandt, var i mot at det skulle komme 
kvinnelige leger på hans avdeling. Isachsen klaget først til Sosial-
departementet, som svarte at de ikke hadde myndighet til å overprøve 
ansettelsen. Hun bestemte seg da for å klage forbigåelsen inn for 
regjeringen. Louise Isachsen fikk støtte fra kvinnelige leger i hele 
landet og fra alle kvinnesaksorganisasjonene. De iverksatte en medie-
kampanje og de drev lobbyvirksomhet mot stortingspolitikere, før 
saken endte i en forrykende og prinsipiell stortingsdebatt sommeren 
1915. Johan Castberg foreslo moderat kjønnskvotering av kvinnelige 
leger dersom en gynekologisk avdelingen ikke hadde noen kvinnelige 
leger fra før. Forslaget fallt, 47 mot 63 stemmer, men hadde likevel 
fått større oppslutning enn mange hadde trodd. Isachsen fikk aldri 
noen jobb på Rikshospitalet, og det fortsatte å være vanskelig for 
kvinnelige leger å komme inn på sykehusene. En kan likevel få inn-
trykk av at aksjonen påvirket hvilke karakteristikker og beskrivelser 
av kvinnelige medisinere det var mulig å komme frem med offentlig. 
Opprøret i kjølvannet av Louise Isachsens sak forandret noe i språket 
som ble brukt, og medførte slik sett en liten bevissthetsendring i seg 
selv.

MARIE KJØLSETH – LEGE PÅ MANGE ARENAER
Den eneste som fikk en toårig stilling på et somatisk sykehus, var 
Marie Kjølseth. Det skjedde først etter at hun klaget til sjefen for 
landets helsevesen, medisinaldirektøren. Hun ble lege på 
Fødselsstiftelsens poliklinikk mellom 1912 og 1914. Kjølseth forener 
på mange måter de første kvinnelige legenes innsatsområder: Hun ble 
kliniker og spesialist i kvinnesykdommer med egen praksis i 
Universitetsgaten 2. Hun underviste på Sanitetsforeningens sykeplei
erskole, hun lærte opp kommende husstellærerinner og hun holdt en 
mengde populære opplysningsforedrag for kvinner rundt i hele landet. 
Hun var sosialt engasjert, og nedla mye ubetalt arbeid, blant annet 

på den gynekologiske gratispoliklinikken i Herslebs gate 7 og på flere 
av mødrehjemmene. Hun arbeidet også iherdig for et bedre fødetilbud, 
blant annet gjennom å tilrettelegge for kommunale fødehjem og 
gjennom arbeidet for en bedre jordmorutdanning. I tillegg var hun 
en prisbelønnet forsker, og var den første kvinnen som mottok uni
versitetets forskningspriser, hun mottok hele tre. Marie Kjølseth 
engasjerte seg i flere politiske saker, slik som revisjonen av ekteskaps
loven og ikke minst ble hun en viktig aktør i arbeidet for kvinnelig 
stemmerett.

Marie Kjølseth og de tidlige kvinnelige legene var kjente og synlige i 
sin samtid.  Som helsearbeidere og samfunnsaktører påvirket de Norge 
i noen formende år. Kvinnesaken var selve vannmerket i livene og 
yrkeslivene deres. De gikk uforferdet inn i store folkehelseoppgaver 
som angikk kvinner og barn, og de hadde en sterk bevissthet i forhold 
til likestillingsspørsmål. Og så ble de forbilder og bevis på at det gikk 
an for kvinner å ta en universitetsutdannelse og virke som leger. 

De første kvinnelige legene utfordret dem som satt med makten og 
de drev utviklingen videre. Samtidig viser yrkeslivene deres at de hadde 
et litt annet faglig blikk, og da de slapp til i legeyrket ble de en ressurs. 
Deres historie er preget av frigjøringskamp som kom hele samfunnet 
til gode.  

Cecilie Arentz-Hansen er forfatter og overlege ved Oslo Universitetssykehus. 
Innholdet i artikkelen er hentet fra hennes siste bok: «Kvinder med 
Begavelse for Lægevirksomhed». Norges første kvinnelige leger, og tiden 
de virket i (Cappelen Damm, 2018). 

NOTER

1   Verdens Gang 14.02.1894
2   Nylænde 15.02.1913
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heller ingen faglig offentlighet med tidsskrifter. Det er nok en grunn 
til at Kristiania ble så lik Berlin.

Den bebyggelsesformen vi kaller murbyen var også inspirert fra 
Hausmanns Paris, utviklet som svar på storbyenes krisepregede situ-
asjon med overbefolkning, epidemier, trengsel og sosial uro. Løsningen 
ble gateregulering som skapte lys, luft og rom for hurtig trafikk, og 
juridiske rammer (bygningslover, kreditt, aksjeselskaper m.m.) for 
privat bygging av leiegårder med større høyder og tetthet enn tidligere. 
Paris ble beundret og kopiert i Europa. 

Villaforsteder hentet inspirasjon fra London, mens forretningspalassene 
rundt århundreskiftet kan ha hatt forbilder både i England og USA. 
Fra 1880 sendte kommunen ut mange tjenestemenn og delegasjoner 
på studietur. De fleste handlet om kommunalteknikk (vann, kloakk, 
brolegging), brannvesen og kommunal styring, og de fleste gikk til 
Tyskland, men også Sveits, Nederland, Belgia, Frankrike, Storbritannia, 
København, Stockholm og til Finland – for å lære om snørydding.

TRE PARTER – HURTIG BYBYGGING
Det tyske systemet for byplan som ble hentet til Kristiania var laget 
for svært hurtig byvekst. 

• Staten sto for en ganske detaljert lovgivning som ble lite forandret. 
Dette ga like markedsvilkår for de mange private som investerte 
eller hadde sin næring i byggingen av murgårder. Kristiania hadde 
egen bygningslov fra 1828, avløst av helt ny lov tre ganger: 1842, 
1875 og 1899. Den siste gjaldt til 1929. I tillegg sto staten for 
bygging av monumentalbygninger som trakk utenlandske arkitek-
ter og murere til byen. 

• Kommunen sto for byutvidelser og regulering og opparbeidelse av 
gater. Bygningskontroll var viktig for å sikre at lovgivningen ble 
etterlevet. Kommunen bygget skoler, kirker, brann- og politista-
sjoner, gjerne i en klynge som ble kjernen i hvert av de nye bolig-
strøkene. Og den sørget for, dels i egen regi, ofte ved å legge til 

V ed år 1900 var Kristiania en europeisk storby med store mur-
gårder, regulert gatenett, kommunikasjonsmidler for rask 
transport, og plasser, parker og offentlige bygninger som 

mønsterskapende elementer. Både arbeiderklassen, borgerskapet og 
den fremvoksende middelklassen bodde i leilighet i denne tette byen. 

Byen var det året blant de femti største byene i Europa, etter å ha vært 
Europas raskest voksende by i sin størrelsesklasse i perioden 1855–1900. 
Den ble omtalt som «europeisk» by av forfattere som med det mente 
både folketall, bebyggelse, økonomi og kultur. Men nedarvet bykultur 
sto ikke sterkt – både i 1875 og 1898 var rundt 75 % av alle over 15 
år født utenfor byen, mange av dem innflyttere fra småbyer og bygder 
på Østlandet. 

FORBILDER
Både leiegården, den moderne fabrikken og forretningspalasset var 
nye bygningstyper på 1800-tallet, der bebyggelsen i Kristiania ble 
utformet med forbilder hentet særlig fra Tyskland, svenske byer og 
København. Berlin var, som Kristiania, en relativt liten by på begyn-
nelsen av 1800-tallet, med en voldsom vekst i hele århundret. Kristiania 
ble i annen halvdel av 1800-tallet landets eneste murby, med 
Berlinerarkitektur, byen ble kalt Lille Berlin. Norge manglet et akademi 
eller polyteknisk skole for arkitektur og byregulering tilsvarende de 
som fantes i Sverige, Danmark og mange europeiske land, og vi hadde 

Av Helge Høifødt, underdirektør i StAtenS HelSetilSyn,  
medlem Av redAkSjonen for oSlo BylekSikon
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15 meter brede gater. Gatene – og dermed kvartalene – skulle være 
rette, det hadde med hensiktsmessig oppdeling i tomter å gjøre, men 
også behovet for hurtig trafikk, og at krumme gater øker risikoen for 
lekkasjer i sammenføyningene av vann-, kloakk- og gassledninger. 

Få femetasjes leiegårder bidrar til det åpne og intime ved indre by  
i Oslo. Den lave solen i vinterhalvåret gjør at lysforholdene blir min-
dre gunstige der fem og flere etasjer dominerer, slik det gjør i Stockholm. 
I USA regnet man fem etasjer som det høyeste de fleste var villig til å 
gå i trapp. Hvis bygningene skulle bygges høyere, ville kravene til 

rette for private, at de moderne godene tidlig kom til de som bodde 
i den nye murbyen: vann til leilighetene, kloakk, renovasjon, gass, 
elektrisitet, gatelys og sporvei. 

• Hver murgård ble bygget for seg på en tomt som utgjorde en liten 
del av kvartalet, ofte av en entreprenør som både eide tomten og 
bygget, enten for å leie ut selv eller selge til en fremtidig gårdeier. 
Produksjonen av leiegårder var for det meste lånefinansiert i alle 
ledd fra kjøp av tomt og frem til utleie. At hvert enkelt byggepro-
sjekt var lite, ga rom for at mange kunne gå inn i byggevirksom-
heten når etterspørselen var stor, og at bybyggingen dermed kunne 
følge befolkningsøkning og etterspørsel. Karakteren av bebyggelsen 
var dels bestemt av bygningslovene og dels av etterspørselen. For 
å få solgt, måtte utbyggerne møte tidens forventninger til leilighe-
ter, fasader og strøkskarakter for de ulike samfunnsklassene. 

GATEBREDDE OG HØYDE PÅ BYGNINGER
Lovgivningen regulerte minste gatebredde og bygningers største høyde. 
De fleste som bygget hadde interesse av å gjøre gatene så smale og 
bygningene så høye som det var tillatt, og lovbestemmelsene satte 
derfor en faktisk standard – de skapte byggeskikken. 

Fra 1842 ble maksimalhøyden ca. 16 meter til gesimsen (overgangen 
mellom vegg og tak), den tidligere grensen var til hinder for «smukke 
og anselige bygninger». Det innebar fire etasjer, og grensen kom senere 
ikke høyere enn 18 meter (28 alen). For å unngå at utformingen av 
taket ikke ble en måte å omgå høydebegrensningen på, satte loven 
forbud mot spisse tak, det vil si mønevinkel mindre enn 90 grader, 
og mot å brekke taket i lengderetningen (Mansardtak). 

Lik etasjehøyde og takvinkel var med å skape enhetlig preg til tross 
for den enkelte gårds særpreg, på den måten oppsto gateløp med sterk 
horisontal betoning.

Minste gatebredde var 11 meter til 1875 og nesten 16 meter deretter 
(henholdsvis 20 og 25 alen). Christian IVs by ble i 1624 anlagt med 

Skyggevirkning av fem 

(nærmest) og fire etasjer. 

Rathkes gate, Sofienberg, 

30. oktober kl. 14.00. 

Foto: Helge Høifødt
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murtykkelse i de nedre etasjene dessuten gjøre de neste etasjene 
ulønnsomme. Dette var viktige grunner til at murbyene ble holdt i 
denne høyden inntil jernskjelettet og heisen kom i alminnelig bruk.

I debatten om ny bygningslov i 1875 fikk hensynet til sunnhet et 
viktig gjennomslag. Loven fra det året fastsatte at byggehøyde ikke 
kunne være mer enn gatebredden pluss en fjerdedel, for å unngå at 
byen med fire og fem etasjers murgårder ble for trang og usunn. 
Stadsfysikus Johan Lauritz Bidenkap (leder for helseetaten) fremmet 
eget forslag i bystyret om minst 15,75 m gatebredde (25 alen). Han 
fikk ikke gjennomslag i bystyret eller regjeringen, begge sa nei fordi 
større tetthet var nødvendig av økonomiske grunner, men Stortinget 
fulgte hans syn. I gater som var orientert øst-vest med fire etasjer og 
11 meter bredde vil det store deler av året ikke være direkte sollys  
i de nedre etasjene, og særlig beboerne i første etasje hadde en bokvali-
tet som kunne sidestilles med å bo i kjellerleiligheter, skrev Bidenkap. 

Mangelen på lys, sammen med stil-
lestående luft i Kristiania med sitt 
nedsenkede terreng, var en trussel 
mot helsen. 

Loven av 1899 øket minimum gate-
bredde for nye gater til 20 meter, og 
reguleringskommisjonen skulle ha 
sin oppmerksomhet på anledning til 
å bygge hovedgater (avenyer og ring-
gater) som var enda bredere, men 
slike kom i nevneverdig utstrekning 
først i mellomkrigstiden. 

I byggeboomen 1895–99 var det fire etasjer som gjaldt. Fra 1895 går 
antall en- og toetasjes bygninger, mange av dem bygget i tre, ned.

BYGNINGER I KRISTIANIA FORDELT PÅ ETASJETALL 1890 TIL 1910

År 1 etasje 2 etasjer 3 etasjer 4 etasjer 5 etasjer

1890 1189 1984 1486 588 17

1895 1167 2022 1635 1081 44

1900 1076 1951 1598 1794 279

1910 863 1786 1817 2100 339

Kilde: Statistisk årbok for Kristiania 1910, tabell 7.

På 2000-tallet mener mange fagfolk at nettopp murbyen Kristianias 
karakter, med 15 meter brede gater og tette, korte kvartaler med tre- 
og fireetasjes bygninger, gir en menneskelig skala som er svært attrak-
tiv å bo og bevege seg i, og ideell for fotgjengere. 

KVARTALER OG GÅRDSROM 
Murbyen ble bygget med karrébebyggelse (karré: av fransk firkant), 
det vil si kvartaler med tett bebyggelse mot gaten og et indre gårdsrom 
– i motsetning til frittliggende bygninger, som kom med Rivertzke 
kvartal på Sagene i 1911 og for fullt med funksjonalismen fra ca. 1930. 

Idunns gate på 

Fredensborg, 12,5 meter 

bred. Gatetun fra 

1980-årene.

Foto: Helge Høifødt

Oslo samvirkelag-bygg 

med hester og biler, 

gårdsrommets i 

Helgesens gate 14, 

Grünerløkka, 1916. 

Foto: Oslo byarkiv
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Bygningslovene bestemte ikke kvartalsstørrelse før 1899, men de fleste 
kvartalene fikk sider på om lag 100 meter eller mindre. Kommunen 
ønsket store kvartaler for å få lite gateareal å opparbeide, mens utbyggerne 
ønsket små kvartaler for å få mest mulig av leilighetsarealet mot gate, 
noe som ga bedre pris enn leiligheter i bakgårder. Utbyggere delte i 
noen tilfeller kvartaler i to og anla en «gatestump» midt i kvartalet for 
å få mer gatelinje, som Fauchalds gate, Friis’ gate og Bjerkelund gata. 

På nokså flate og ubebyggede områder kunne idealet om rutenett 
gjennomføres – det gjaldt særlig Grünerløkka og Majorstuen. Flere 
forhold sto i veien for store rutenett: bratt terreng, som ved Dovregata 
på St. Hanshaugen; dessuten de gamle innfartsveiene, som buktet seg 
etter terreng og eiendomsforhold og ble liggende der de var: Drammens-
veien, Professor Dahls gate, Maridalsveien, Trondheimsveien, Strøms-
veien og Grønlandsleiret–Oslo gate; veiene til de store gårdene likeså: 
Akersveien som gikk til urgården Aker ved Gamle Aker kirke, Ullevåls-
veien til Ullevål gård og Frognerveien til Frogner hovedgård; og veiene 
ut i bymarken: Hegdehaugsveien og Pilestredet. 

Rutenettet ble ikke avbrutt av store byplangrep. Barokk byplan er 
kjennetegnet ved brede hovedgater, diagonaler, store plasser og utnyt-
telse av terrenget. Kristiania fikk en renessanseplan med få arkitekto-
niske tyngdepunkter i murbyen, slike som Slottsanlegget, Universitets-
plassen, Basarhallene og Stortingsbygningen langs Karl Johans gate. 
Av leiegårdene er det bare Victoria terrasse som markerer seg som 
helhetlig og stort anlegg lagt på en høyde, synlig fra vidt omkring. 

Servitutter, bestemmelser som grunneier legger på bruken av eien-
dommen som selges, hadde vært brukt helt siden utparselleringen av 
nabotomtene til Slottsparken i 1840-årene, og var i bruk også rundt 
1910. Servituttene ble brukt til å hindre at tomtene ble bygget ut med 
boliger for mennesker med lite penger, eller at de ble brukt til næring 
som kunne gi støy, lukt, urenslighet eller noe annet som kunne bryte 
preget av rene boligstrøk for borgerskapet. Grunneier og oberst Vosgrav 
la i 1845 forbud mot låver, staller, trehus, handelsboder og gjødsel-
dynger på tomtene da han solgte eiendommen nord for St. Olavs gate. 
A/S Drammensveitomterne påla utbyggerne av Det engelske kvarter 
ved Halfdan Svartes gate følgende karakteristiske servitutt i 1911: 
«Tomten må aldri benyttes til utsalg eller til nogen bedrift som kan 
medføre støy, lukt eller urenslighet, således ikke til noen slags fabrikk, 
manufaktur, smie, kobberslagerverksted, teglverk, bryggeri, malteri, 
slakteri, dansehus, kjeglebane, brennevins- eller ølutsjenking eller 
annet lignende.» 

Servituttene på vestkanten ble en kime til sonedeling, et begrep som 
kom i vanlig bruk et par tiår inn på 1900-tallet og innebærer at bolig, 
industri og annen næring, transportanlegg og sentrumsfunksjoner, 
plasseres atskilt i hver sine områder av byen.

Kvartalets indre, gårdsrommet, var oppdelt etter tomtene, og tomtene 
var markert med gjerder. I gårdsrommene fantes bakgårdene med 
leiligheter, staller og mange typer verksteder og andre bygninger for 
industriproduksjon, håndverksbedrifter, lager og service. Den omfat-
tende virksomheten krevde tilgang for datidens kjøretøyer, hest og 
vogn, med varer, søppel, dotømming med mer. Derfor har de aller 
fleste leiegårder en inngang med dobbel kjøreport. 

Murby i bratt terreng. 

Dovregata sett fra Sofies 

gate, St. Hanshaugen. 

Foto: Helge Høifødt
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Kvartal ved Marselis gate, 

Grünerløkka, det strøket 

som ble bygget mest 

komplett med murby.

Foto: ukjent / Oslo Museum

L-bygninger i Frydenlunds 

gate 6C (venstre) og 

Krafts gate 1B, St. 

Hanshaugen.

Foto: Helge Høifødt

Leirfallgata mot Thorvald 

Meyers gate, Grünerløkka, 

1958. 

Foto: Ottar, Gladtvet / 
Oslo Museum

Trangt gårdsrom  

i Maridalsveien 33, Ila. 

Foto: Helge Høifødt
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Lite lys, og lukt fra doer og søppelkasser, gjorde bakgårdene mindre 
attraktive som boliger. Fasadene mot gårdsrommet var som regel slette, 
uten vindusomramming, og markerte at dette var baksiden.

På vestkanten var det få egne bakgårder, men mange såkalte L-bygninger, 
med navn etter formen: en leiegård som vender en fløy inn i gårdsrom-
met. I L-gårdene lå de representative rommene, der familien skulle motta 
besøk, mot gaten, mens soverom, toalett, kjøkken og tjenernes rom lå 
mot gårdsrommet. Leilighet med gatefasade hadde alltid høyere presti-
sje enn leiligheter i bakgårder eller bare med vindu mot gårdsrom.

Størrelsen på gårdsrom var ikke regulert før 1858, da kom regulering 
av hensyn til sunnhet: Gårdsrommet skulle være minst en fjerdedel 
av hele tomtens areal og minst 13 kvadratmeter. Byens trangeste, 2,5x5 
meter i Schweigaards gate 55, var uendret så sent som i 1984. Gårdsrom 
av denne størrelse ga det Truls Aslaksby kaller «bakgårdsformørkelse». 
På folkemunne kaltes det å se sol som reflekteres i vinduer på andre 
siden av gårdsrommet, men ikke se sola direkte fra egen leilighet, for 
«fattigmannssola». I Berlins tidlige leiegårder var minstekravet til 
bredde mellom bygningene 4,5 meter, det som trengtes for å få inn 
brannslukkingsutstyr.

BRUTTE HJØRNER MED KARNAPPER OG TÅRN
Brutte hjørner var lovfestet, men med mulighet for å tillate skarpe 
hjørner på offentlige bygninger og praktbygninger, siden de brukne 
bryter med «reglene for den skjønne bygningskunst». Hjørneflaten 
skulle være minst 3 meter bred og gi plass til et ett-fags vindu. Hensynet 
til trafikk og oversikt var begrunnelsen for de brutte hjørnene, som 
er en viktig del av gatebildet i murbyen. 

Karnapper på hjørnene ble tillatt i 1875, og Kristianiakarnappet ble et 
karakteristisk trekk ved vår murby. Hjørnekarnappenes vinduer gir en 
attraktiv oversikt over krysset og gatene fra leiligheten. Hjørneflaten 
vender mot gatekrysset mer enn mot noen av gatene, og bidrar til å 
danne en liten plass. Butikkinngang, karnapp og hjørnetårn forsterker 
dette. Butikken på hjørnet var det daglige sted for innkjøp for Kristianiafolk. 

I 1890-årene ble karnappene utgangspunkt for tårn. Murbyen hadde 
enhetlige gateløp med sterk horisontal betoning. Her fikk hjørnetårnene 
sin oppgave, ved å gjøre gatebildet levende og variert og markere kvar-
talet. Victoria terrasses tårn på tre kvartaler er synlig på lang avstand og 
skaper med Geir Risåsens ord et slags visittkort, mens tårnene på Sehesteds 
plass oppleves som portstolper. 

Hjørneleiligheter var generelt mer attraktive enn leiligheter langs én 
gate og oppnådde høyere priser i murbyene i Europa, og i velstående 
strøk var pristillegget størst. Ved utparsellering av Tøyen i 1864 antok 
saksutrederen at hjørnetomtene kunne oppnå 50% høyere pris enn 
de andre tomtene. 

Plassering av innganger markerte status: hovedinngang på hjørne gårder 
ble lagt til hovedgate, kjøreport til sidegate, inngang for beboerne fra 
gate, inngang for tjenestefolk og varer fra gårdsrommet.

Skovveien med karnapper 

og tårn som hjørnemarke-

ring i kvartaler med 

horisontalt preg – og 

beskjeden trafikk. 

Foto: Wilse, Anders Beer
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GATEREGULERING OG MANGEL PÅ OVERORDNET PLANLEGGING
I den perioden murbyen ble bygget hadde Kristiania lovgivning og et 
forvaltningsapparat for å styre byveksten gjennom mer og mindre 
omfattende by- og reguleringsplaner. Likevel ble det ikke laget over-
ordnede planer for byveksten – den skjedde som et resultat av en serie 
tomteutstykkinger drevet frem av private, og når etterspørsel gjorde 
utstykkingene lønnsomme.

Kristiania er omtalt som den minst regulerte hovedstaden av alle  
i Europa på 1800-tallet, selv om byen hadde en reguleringskommisjon 
kontinuerlig i arbeid fra 1828. Når myndighetene i de fleste andre 
byer hadde et sterkere grep med utviklingen enn i Kristiania, skyldtes 
det at kommunen ikke fikk særlig hjelp med utgifter til byanlegg av 
staten. Staten hadde nok med stor, egen byggevirksomhet for å få 
hovedstadsoppgavene i hus, og kommunen hadde det trangt blant 
annet fordi byveksten helt fra 1814 til 1900 var sterkere enn i de aller 
fleste andre byer. Grunneiers råderett over egen eiendom sto dessuten 
sterkt i Norge. I Frankrike og andre land var det adgang til å ekspro-
priere ved «slumsanering» og gjennomføring av større byplaner. 

Gammelt veifar snor  

seg gjennom murbyen.  

Et karnapp med tårn av 

den vanligste utformin-

gen nærmest, 

Schwensens gate 22B. 

Mangekantede karnapper 

som hjørnemarkering  

på Ullevåls veien 47B. 

Foto: Helge Høifødt

Kjøreport Frydenlunds-

gata 11. 

Foto: Helge Høifødt
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Holbergs plass, 1903. 

Foto: Wilse, Anders Beer / 
Oslo Museum
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Grosch og reguleringskommisjonen laget en plan, vedtatt i 1846, for 
Youngsløkken og Ankerløkkene med blant annet Nytorget (Youngs-
torget) som skulle avlaste Stortorvet, og Torggata som skulle avlaste 
Storgata og Møllergata. Murtvangen var utvidet til samme område 
ved byutvidelsen i 1839. Byutvidelsen og Youngsløkken-planen er et 
tidlig og viktig eksempel på at myndighetene drev planlegging i forkant 
av byutviklingen.

Kommunen erfarte at den ofte ikke fikk mulighet til å angi retning på 
gatene og andre viktige forhold ved helheten av en regulering, fordi 
grunneier hadde solgt tomter før reguleringen skjedde. Å endre på dette 
ville kreve kommunale tomtekjøp til anlegg av gater, men det var det 
ikke penger til. Resultatet var at byen vokste ved små reguleringer, ofte 
av en og en løkkeeiendom, som Holteløkken, styrt av terreng, som rundt 
St. Hanshaugen, eller av innfartsveier, som Bogstadveien. 

Stadskonduktøren var, i én stilling, det som senere har vært regule-
rings-/byplansjef, byarkitekt, bygningssjef og oppmålingssjef. Christian 
Heinrich Grosch fylte stillingen fra 1828 til 1865, og deretter Georg 
Andreas Bull til 1896. Slottsarkitekt Linstow og Grosch var begge 
påvirket av barokkens byplaner med store grep som tok terrenget i 
bruk, som Slottet på Bellevuehøyden med Karl Johans gate og 
Youngstorget med basarene og politikammeret mot Akerryggen, og 
store plasser der gatene løper gjennom, som Universitetsplassen og 
Youngstorget. 

Bull, derimot, hentet sin tenkning fra nyrenessanse, der bydeler med 
kvadratur ble lagt inntil hverandre og mellom de gamle veiene ut av 
byen. Lange gater ble lagt i lengderetningen der hellingen er slakk 
(Grünerløkka) eller nesten parallelt med bygrensen (Uranienborg). 
Bull etablerte plasser med stjerneform (St. Olavs plass) eller mer rek-
tangulær form (Holbergs plass) med representative leiegårder rundt 
og parker og plasser der gatene avgrenser, som på Grünerløkka. 
Murbyens karakter var resultat også av toneangivende personer.

Artikkelen bygger på forfatterens artikkel Murbyen (Oslo) på wikipedia, 
der kildehenvisninger finnes. 
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Legenden vil ha det til at 

det nettopp var Bjørnson 

som tok initiativ til inn - 

stiftelsen. Begge deler 

viser seg å være i strid 

med historiske kjensgjer-

ninger. Da Bjørnson ble 

utpekt til æresmedlem  

i Kunstnerforeningen  

i 1873, var det kanskje  

en listig manøver for  

i det hele tatt å få den 

suksessrike dikteren  

og teater mannen  

som medlem.

DEN TRADISJONSRIKE KUNSTNERFORENINGEN FEIRER HVERT ÅR BJØRNSTJERNE 

BJØRNSONS FØDSELSDAG 8. DESEMBER I DEN TRO AT FORENINGEN BLE STIFTET 

PÅ SAMME DATO I 1860. KUNSTNERFORENINGENS FORHISTORIE DATERES TIL 

ÅRET 1848, DA KAMERATENE TIDEMANN OG GUDE STIFTET EN KLUBB FOR KOL-

LEGER I CHRISTIANIA, HELT UTEN DEN UNGE BJØRNSONS MEDVIRKNING. DEN 

FORENINGEN DØDE UT, OG BLE GJENOPPLIVET I 1860. HELLER IKKE DA SPILTE 

BJØRNSON NOEN ROLLE I FORENINGSDANNELSEN. DET VAR DET EN ANNEN 

DIKTER SOM GJORDE.

Av Tom LoTheringTon, ForFATTer, ridder Av PurPurneseordenen

M alerne Hans Gude og Adolph Tidemann hadde lenge bodd 
og arbeidet i Düsseldorf da situasjonen begynte å se farlig 
ut på kontinentet i revolusjonsåret 1848. Da reiste de hjem 

til Norge og havnet i Christiania. Kort før de brøt opp, hadde de tyske 
kollegene deres dannet en kunstnerforening i Düsseldorf. Nå gjorde 
de to vennene det samme i den norske hovedstaden. Det var en tverr-
faglig forening med ganske få medlemmer (visstnok 40), men mange 
av dem er kjente navn den dag i dag: komponistene Lindeman og 
Kjerulf, forfatterne Welhaven, Asbjørnsen og Moe, malerne Tidemann, 
Gude, Eckersberg (alle posthumt æret med gatenavn på Frogner)  
og Cappelen (med egen gate på Fagerborg), samt arkitektene Schirmer 
og Nebelong. Kunstnerforeningen av idag med dens nesten 700 
medlemmer er en etterkommer etter denne prototypen.
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1848, ifølge Hans Gude, og det skjedde på et møte «dernede», det vil 
si nede på Engebret, skulle man tro. Men Engebret var ikke i gang 
som kunstner- og teaterkafé før i 1857. 

Noe av det første denne foreningen gjorde, var å arrangere multimedia- 
forestillingen «Brudeferd i Hardanger» med dikt, sang og spill og ikke 
minst store nasjonalromantiske tablåer, malt av Tidemann og Gude  
i fellesskap. Her medvirket også Ole Bull, Halfdan Kjerulf og Andreas 
Munch med musikk og sangtekst. Forestillingen ble holdt i Christiania 

De fleste kunstneriske elementer var med, deriblant skuespillerne, 
skriver Gude i et brev fra datiden. Alle skuespillerne i Christiania var 
danske på denne tiden, og som stand var de ikke høyt ansett. Men de 
fikk altså være med. Foreningen var også åpen for kunstnervenner og 
begavede livskunstnere, av Gude omtalt som «morsomme folk». Denne 
gruppen kalles «assosierte medlemmer» i dag.

Gude og Schirmer i fellesskap skal ha vært den drivende kraft bak 
innstiftelsen. Foreningen konstituerte seg formelt den 27. november 

Brudeferd i Hardager. 

Av Adolph Tidemand. 

Offentlig eiendom, https://
commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=29835502

Engebrets Cafe. 

Det konstituerende møtet 

i Kunsterforeningen kan 

ha vært på Engebrets 

Cafe eller Hotel du Nord  

i Dronningens gate eller  

i den Gamle losjen. 

Foto: ukjent / 
Oslo Museum
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Teater tre aftener på rad i mars 1849, alle med fullt hus, og overskud-
det gikk til reisestipend og annen understøttelse av fattige, talentfulle 
kunstnere. 

Et av formålene med å stifte en kunstnerforening, i tillegg til å skaffe 
stipend til de fattige, var å forsone uvenner og fiender ved «venskabelig 
Selskabelighet» og skape «Sammenhold». Tidemann og Welhaven, 
Welhaven og Flintoe, Flintoe og Linstow var alle gamle fiender som 
Gude påtok seg å megle mellom og skape fordragelighet blant.

Den første kunstnerforeningen ser ut til å ha vært sterkt personavhengig. 
Både Tidemann og Gude dro tilbake til Düsseldorf etter halvannet 
års tid, flere av kollegene deres reiste også ut igjen; da ser det ut til at 
ingen av de gjenværende var i stand til å holde foreningen i drift.  
I 1850 var det slutt.

I 1857 skal den unge Bjørnstjerne Bjørnson ha vært inne på tanken 
om å gjenopplive Kunstnerforeningen, men akkurat da fikk han jobb 
som teatersjef i Bergen og dro vestover. (Edvard Hoems grundige 
Bjørnson-biografi i fire bind nevner ikke ett ord om foreningsplanene 
hans.) På grunn av denne gode ideen, som riktignok først ble realisert 
tre år senere (og da helt uten Bjørnsons medvirkning), har det festet 
seg et inntrykk av at det nettopp var Bjørnstjerne Bjørnson som stiftet 
den Kunstnerforeningen vi har i dag. Misforståelsen kan også ha 
oppstått ved at man tidlig begynte å feire foreningens stiftelsesdag og 
jubileer den 8. desember, Bjørnsons bekjente fødselsdag.

Foreningens hittil siste historieskriver, Jahn Otto Johansen, er klinkende 
klar på akkurat dette punkt: «Han [Bjørnson] var ikke med da den 
nye kunstnerforening ble opprettet i 1860», slår han fast. Det var først 
etter at han (Bjørnson) ble utnevnt til æresmedlem – visstnok den 
første i rekken – at han skal ha begynt å vanke i foreningen. Lenge 
før den tid begynte tradisjonen med å feire foreningens stiftelse på 
samme dag som æresmedlemmets fødselsdato, omtrent slik kirkefedrene 
i sin tid justerte Jesu fødsel etter vintersolverv, ikke helt uten sammen-
ligning forøvrig.

Den første Kunstnerforeningen ble altså 
dannet som en følge av politiske urolig-
heter i Europa med de erklærte formål å 
skape samhold blant kunstnere, forsone 
motsetninger mellom gamle uvenner og 
bistå vanskeligstilte kolleger. Den nye 
Kunstner for eningen av 1860 ble dannet 
av mer pragmatiske grunner; det var på 
grunn av norske skjenkebestemmelser. 
Formålet var først og fremst å gi medlem-
mene adgang til å drikke alkohol etter 
klokken 17 på lørdager. Det fikk de ellers 
ikke lov til uten å være i sluttet selskap.

Rent kontrafaktisk kan man si som Mentz 
Schulerud sa, at Bjørnson helt sikkert ville ha stilt seg i spissen for å 
danne Christiania Kunstner forening i 1860 – hvis han bare hadde 
vært i landet. Dessverre befant han seg i København. Ole Bull var også 
utenlands. Dermed ble det dikteren Aasmund Olavson Vinje og den 
i ettertid mindre kjente maleren Boll (Reinholdt Boll, en bedagelig 
anlagt marinemaler, Vinjes turkamerat og et utpreget festmenneske) 
som sto for organiseringen, og foreningens fødsel fant sted nærmest 
i dølgsmål (forteller Schulerud), for det var liksom ikke noe å slå på 
stortromma for. Det var bare en gjeng tørste kunstnere som samlet 
seg i sluttet selskap for å få sin punsj og toddy.

Den danske skuespilleren Nicolai Wolf fungerte som formann i mange 
år. Noen sekretær hadde man visst ikke bruk for. Det var en ganske 
snever krets som møttes nokså uformelt rundt punsjebollen nede på 
Engebret (eller på Hotel du Nord, eller andre steder), og det ble ikke 
skrevet referat fra møtene. (Hvis noe i det hele tatt ble protokollført, 
så er protokollene blitt borte.) Skuespillerne, med (den norske) Johannes 
Brun i spissen, utgjorde foreningens harde kjerne, ettersom Engebret 
jo fungerte som teaterkafé for Christiania teater. Ibsen deltok ikke  
i foreningslivet på denne tiden. Aasmund Olavson Vinje, som egentlig 
burde feires og hylles som foreningens stifter, var blant de få litteratene 
i startfasen. Komponist Kjerulf og kunstmaler Eckersberg var med, 

Aasmund Olavson Vinje, 

stifter av Kunstner-

forening. 
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dessuten byens arkitekter, i tillegg til 
kunstnervenner som pianomaker Hals og 
forlegger Tønsberg og andre «morsomme 
folk».

Denne foreningen, som har alle trekk av 
en selskapsklubb, feiret gjerne jubileum 
hvert år, uten smålig hensyn til den  
nøyaktige datoen. Det var før jul en gang  
i desember, og om det var den 13. eller 
den 8. kunne vel være det samme; da  
gikk man for den 8. for på den måten  
å få knyttet foreningen til Bjørnstjerne 
Bjørnsons navn, enda Bjørnson slett ikke 
var noen begersvinger og bare hadde for-
akt til overs for koseklubber. Det eneste 
viktige i hans øyne var jo «at man noget 
vil!» - og denne klubben ville ikke noe 
annet enn å ha det hyggelig.

Bjørnson var mye utenlands, og når han 
var hjemme, holdt han til på Aulestad; 
han var ikke særlig interessert i å komme 

til Tigerstaden for å drikke toddy på lørdagskveldene. En gang i 1879 
da den berømte dikteren ankom hovedstaden etter et langvarig uten-
landsopphold, ble han invitert på en såkalt sexa – en enkel festmiddag 
klokken seks – for å bli feiret i Kunstnerforeningens skjød. Da ble det 
protokollført, litt snurt: «Æresmedlemmet BB hvem Foreningen endnu 
ikke har havt Anledning til at se i sin Midte». Det kan bety at man 
inntil da ikke  hadde hatt gleden av å se ham, eller enda verre: at han 
også denne gang takket nei til invitasjonen. En nærmere titt på pro-
tokollen vil trolig kunne avklare dette spørsmålet. (Protokollene fra 
urtiden oppbevares i Nasjonalbiblioteket, i den grad de er bevart.)

En kinkig situasjon mellom foreningen og dens første æresmedlem 
oppsto tre år senere, i 1881, i forbindelse med avdukningen av Brynjulf 
Bergsliens store Wergelandstatue i Studenterlunden. Bjørnstjerne 

Bjørnson var begivenhetens hovedtaler, og billedhugger Bergslien var 
Kunstnerforeningens formann. For å forstå situasjonen må vi huske 
på at Bjørnson var en kontroversiell, radikal venstremann og at valget 
av ham som taler ved monumentet over Wergeland var en politisk 
handling som i høy grad var omstridt. Denne striden ville ikke Bergslien 
som formann i Kunstnerforeningen ta stilling til; han ønsket en upo-
litisk kunstnerforening. (Dessuten kan han ha tatt hensyn til billed-
huggerens behov for å holde seg inne med alle potensielle oppdrags-
givere i stat, kommune og næringsliv: ren og uforfalsket opportunisme.) 
Kunstnerne skulle selvfølgelig feire den store statuens avdukning –  

Billedhugger Brynjulf 

Bergslien.

Avdukningen av Brynjulf 

Bergsliens store 

Wergelandsstatue i 

Studenterlundern i 1881. 

Foto: Tobias, Ole / 
Oslo Museum
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det var den største bronseskulptur som noensinne var støpt i Norge 
(Karl Johan til hest, også formgitt av Bergslien, var støpt i Sverige) – 
men foreningen kunne ikke invitere dagens hovedtaler til feiringen; 
det ville være å ta stilling i striden, velge side. Avdukningen ble feiret 
offisielt i annen etasje på Engebret. Der var Bergslien naturligvis til 
stede, men ikke Bjørnson. I et av de mindre kammerne i første etasje 
holdt kunstnerne sin egen improviserte fest. Dit kom etter hvert også 
Bjørnson – han hadde i mellomtiden holdt en tale i Arbeidersamfundet 
– og holdt nå enda en tale, denne gang om kunsten. Og så kom 
Bergslien ned fra den offisielle feiringen, ned til sine egne, og ble tatt 
vel imot. 

I denne striden for og imot Bjørnson hadde Bergslien fulgt en vinglete 
linje i forsøket på nøytralitet og var nok også kommet i skade for  
å uttale seg ufordelaktig om den radikale dikteren, dagens hovedtaler. 
I ettertid er det vanskelig å forstå at ikke Kunstnerforeningen kunne 
stå last og brast med sitt æresmedlem, men det er fordi vi ikke forstår 
datidens politiske motsetninger. Det er likevel ikke rapportert om 
sammenstøt av noe slag fra denne kombinerte 17. mai-feiringen og 
avdukningsfesten på Engebret i 1881. Fred, fordragelighet og rikelig 
med drikke, det var fortsatt foreningens hovedformål.

I Mentz Schuleruds oversiktsverk om kunstnerliv i Norge er Bjørnsons 
navn nevnt så å si på annenhver side, men mer enn det som ovenfor 
er gjengitt, står det ikke om hans forhold til Kunstnerforeningen. 
Kanskje det er på tide å overlate hedersplassen til Aasmund Olavson 
Vinje, den tvisynte ironiker fra Telemark. Han var nok en alvorsmann, 
men kunne også opptre som «en dansende satyr foran begeistringens 
Bacchustog» (ifølge hans yngre venn Bjørnson). En satyr i Bacchustoget. 
Bedre forbilde kan ikke Kunstnerforeningen få. 
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NORGES FØRSTE 
DYREVERN- 
AKTIVIST

På et tidspunkt skal Lisa 

Kristoffersen ha blitt 

overlevert en bokser, som 

var funnet bundet fast til 

et tre for å dø. Denne 

hunden ble Kristoffersens 

følgsevenn i mange år og 

er mest sannsynlig 

hunden på bildet. 

Foto: Ukjent / Oslo Museum

K jært barn har mange navn sies det, og når det kommer til 
dyre  vennen Lisa Kristoffersen, er det en grunn til hvorfor hun 
kalles «Dyre-Lisa», «Bikkje-Lisa» og «Kristianias årvåkne sam-

vittighet». Gjennom hele sitt liv ofret hun sin tid til å passe på at 
dyrene både i og utenfor hovedstaden hadde det bra. 

ENGASJERT I DYREVELFERD SIDEN HUN VAR LITEN
Lisa Kristoffersen ble født på Sagene i Oslo 13. april 1833 og lærte 
fra barnsben av at dyr skulle man være snill med. Allerede i ung alder, 
kunne hun finne på å kaste sand og gjørme på de andre barna om 
noen av de plagde hunder og katter.

«BIKKJE-LISA» KRISTOFFERSEN KAN SIES Å VÆRE LANDETS FØRSTE DYREVERN-

AKTIVIST OG VAR EN PIONER INNENFOR DYREVERN. MED KJEPPEN SIN GIKK HUN 

RUNDT I HOVEDSTADENS GATER OG PASSET PÅ AT INNBYGGERNE VAR SNILLE 

MED DYRENE SINE. HVIS IKKE KUNNE DET VANKE BÅDE SAFTIGE GLOSER OG 

«PRYL».

TeksT: AnneTTe BjørndAlen søreide, kommunikAsjonsrådgiver 
dyreBeskyTTelsen norge.
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hun hvordan spesielt hestene slet med å trekke tunge lass, under 
kritikk verdige dyrevelferdsmessige forhold. 

Da hun flyttet tilbake til Kristiania, forsørget hun sin syke mann ved 
å selge blomster og frukt fra boden hun dro rundt og satte opp i ulike 
deler av hovedstaden. Kristoffersen plasserte som regel salgsboden  
i strategiske områder av byen, der hun kunne følge med på kjørekarene 
og hvordan de behandlet hestene sine.

FRYKTET, OG RESPEKTERT
Lisa Kristoffersen var en av de tidlige dyrevernerne i Norge og var 
med på å bane vei for å sette dyrevelferd på agendaen. Hun var både 
fryktet og respektert av befolkningen, og bistod – og fikk hjelp, av 
ordens makten til å stille til ansvar de som mishandlet dyrene sine. 

Selv om hun var en fryktet dame, må hun også ha vært høyt respektert 
blant kjørekarene. Hennes iherdige innsats for å informere om dyre-
nes velferd, førte til at hestene fikk det bedre ved at kjørekarene ble 
flinkere til å passe på hestenes velferd. Samtidig som dette, jobbet hun 
også i Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Christiania (nå Dyrebeskyt-
telsen Norge) for bedre vilkår for hester gjennom bedre lovverk. 
Transportlover, forbud mot kupering og beskyttelse mot vinterkulde, 
var flere saker dyrebeskyttelsesforeningene arbeidet for i disse tiårene.

Lisa Kristoffersen var spesielt forarget over nyttårskjøringen med 
hovedstadens hester, da hun mente at hestene burde bli spart alt brå-
ket fra festglade mennesker, i tillegg til de kalde temperaturene. Takket 
være Kristoffersens iherdige henvendelser til avisene og myndighetene, 
ble nyttårskjøringen med hest etter hvert avskaffet.

ALLE DYR FIKK HJELP
Lisa Kristoffersen fikk aldri noen barn, men viet hele sitt liv til dyrenes 
velferd. Selv om hestenes velferd ofte var Kristoffersens kampsak, viste 
hun omsorg for alle dyr. Om det så var katter, hunder, småfugler, eller 
lam som måtte trilles rundt i en barnevogn fordi den ikke kunne gå. 

– Så jeg kjørekarer som slo hesta, eller smågutter som pinte katter eller 
bikkjer, så brukte jeg søle som kasteskyts eller heiv sand i øya på dom. 
(Utdrag fra boken «Byoriginaler, Oslo», Cappelen, 1996. Av Haakon 
B. Nielson.).

BLE AKTIVIST ETTER Å HA BODD I USA
Kristoffersen giftet seg i ung alder, og som mange andre nordmenn 
på denne tiden, flyttet hun til USA. I Chicago drev hun sitt eget 
strykeri og vaskeri i flere år, men begynte også å engasjere seg sterkt 
for dyrene i byen. I løpet av de 25 årene hun bodde i USA, observerte 

Lisa hadde alltid et godt 

lag med dyrene fra hun 

var liten av, og var det en 

mannevond hest nede i 

Havnehagen man trengte 

hjelp med, var det ofte 

Lisa foreldrene sendte  

for å roe ned hesten. 

Foto: Szacincki /  

Oslo Museum
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Spesielt kjørekarene måtte passe på at hestene ble behandlet ordentlig om Lisa 

Kristoffersen var i nærheten. Adlød de ikke Kristoffersen, fikk de en overhaling uten like, 

smake kjeppen eller så blåste hun i fløyta slik at konstabelen kom og tok affære.

Foto: Skarpmoen, Narve / Oslo Museum
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Lisa Kristoffersen levde hele sitt liv i kummerlige forhold, og det hun 
fikk i inntjening fra salg av varene sine, brukte hun gjerne til å brødfø 
dyrene. Det sies at hun sov på gulvet i et par år, da sengen var forbe-
holdt hundene hennes. Ifølge et utdrag fra boka «Byoriginaler, Oslo», 
skal Kristoffersen ha kommet over mannen som ble mistenkt for å ha 
etterlatt hunden for å dø. Årsaken til dette var at hunden reagerte med 
både sinne og redsel, da mannen gikk forbi dem på Stortorvet. Mannen 
skal ha fått en såpass kraftig overhaling av Kristoffersen, at han visst-
nok ikke turte å vise seg offentlig i området igjen. 

HENGTE UT DYREMISHANDLERNE I AVISENE
Hovedstadens avisredaksjoner var godt kjent med «Kristianias våkne 
samvittighet» og brukte datidens medier som offentlig gapestokk for 
mennesker som var slemme mot dyrene. Kristoffersens engasjement 
ute i hovedstadens gater etterfulgt av oppslag om dyremishandlere  
i avisene, førte til en større bevissthet i befolkningen rundt dyrenes 
velferd. Samtidig som at kjørekarene heller tok seg sammen, fremfor 
å få sitt navn svertet i et avisoppslag.

Selv om Norge ikke fikk på plass sin første dyrevernlov før i 1935, ble 
de som mishandlet dyrene straffet med både bøter og fengsel. I et 
utdrag fra Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Christianias med-
lemsblad «Dyrenes Ven», september 1905, kunne man blant annet 
lese om en vognmann som ble idømt 100 kroner i bot for å ha pisket 
og kjørt hesten for hardt i beruset tilstand. Mannen betalte ikke boten, 
og fikk dermed 30 dagers fengselsstraff.

STIFTET EGEN DYREBESKYTTELSESFORENING
For å sikre at arbeidet med dyrenes velferd skulle fortsette etter hennes 
død, stiftet hun sammen med noen venner foreningen Dyrevernelaget 
i 1907. Da var Lisa Kristoffersen rukket å bli 74 år gammel.

Gjennom Dyrevernelaget jobbet hun som frivillig og selvbestaltet 
inspektør. Ifølge et utdrag fra boka «Byoriginaler, Oslo», gikk hun både 
til Stortinget og selveste Kong Haakon VII for å be om bedre vilkår 

for hestene. Ifølge Kristoffersen var det spesielt den tunge børen og lite 
tilgang på mat, hun ba myndighetene om å hjelpe økonomisk med. 

I 1921, tre år før hennes død, fikk Lisa Kristoffersen Kongens Fortjenste-
medalje, for sin iherdige innsats for dyrenes velferd over så mange år. 

HEDRET DAME
I anledning hennes 90-årsdag 13. april 1923, ble det avholdt en stor 
fest til ære for Kristoffersens innsats for dyrene av hennes forening; 
Dyrevernelaget. Fra Norsk Kvindeforening til Dyrenes Beskyttelse, 
ble det opplest et dikt skrevet av formannen i foreningen, Fru Hilde 
Ridhardt til ære for Kristoffersen;

«Aarene ruller og dagene gaar 
og nu er Lisa blit 90 aar, 
Om tanken imellem litt stille staar 
for «dyra» likefuldt hjertet slaar
Hunden og katten, grisen og sauen 
Hesten i byen og hesten i skauen
For alles nød var Lisa en tolk 
hendes navn er kjendt av hele vort folk
Vi hilser deg Lisa og takker for alt 
du brukte din mund og din kjep naar det gjaldt. 
Hvis mange fulgte i Lisas spor, 
fik «dyra» det mye bedre paa jord
For alle kommer aftenstunden, 
for gamle Lisa er den runden, 
men har vi til Guds vilje lyttet 
og har vi milepælen flyttet – 
det mørkt ei blir i aftenstunden, 
ti da er vi livsens seier vunden.» 

SATTE SINE SPOR ETTER SIN DØD
Lisa Kristoffersen døde 2. februar 1924, 91 år gammel. Få andre 
dyrevenner kan sies å ha satt et så sterkt inntrykk på både byen og 
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folket, som det Lisa Kristoffersen gjorde 
i løpet av sin levetid. I minne ordet, 

skrevet av daværende sekretær og 
reallærer for medlemsbladet til 

Foreningen Dyrenes Beskyttelse 
i Christiania, Johannes Smith, 
ble det skrevet; «Vi mindes dig 
Lisa, og takker for alt, du 
brukte din mund og din kjep, 
når det gjaldt. Hvis mange 
fulgte i ditt spor, fik dyrene 

det meget bedre paa jord.». 

Kort tid etter sin død, forandret 
de navnet på foreningen hun var 

med på å stifte, fra Dyrevernelaget 
til Dyrevernelaget – Lisa Kristoffersens 

Minde. Kristoffersen er ansett som en av 
by-originalene i hovedstaden og har fått en plass 

på Bjølsen oppkalt etter seg – Lisa Kristoffersens plass. I 
2015 oppkalte bryggeriet St. Hallvard et eget øl til ære for Lisa 
Kristoffersen, kalt «Bikkje-Lisa» og i 2019 vil hun også bli hedret med 
et blått skilt i Oslo.

I 1989 ble Dyrevernelaget – Lisa Kristoffersens Minde omgjort til 
Stiftelsen Lisa Kristoffersens Minde. Dyrebeskyttelsen Norge er for-
valter av stiftelsen, som gir støtte til organisasjoner og enkeltpersoner 
som ønsker å jobbe for dyrenes velferd.  

KILDER

Dyrenes Ven, jan-feb. 1924, s. 2. 28. årgang.
Dyrenes Ven, september 1905, s. 7. 9. årgang.
Dyrenes Beskytter, mai 1923. 23. årgang, s.2-3.
Dyrenes Beskytter,mars 1924. s. 2. 24. årgang.
Byoriginaler, Oslo, Cappelen, 1966. av Haakon B. Nielson.

Sanstøl, Jorunn: Jeg er Lisa Kristoffersen! i Byminner nr.4-2009, 
s.42-44

https://www.dagsavisen.no/oslo/bikkje-lisa-var-oslos-forste-dyre-
politi-1.681829 

https://sageneavis.no/bikkje-lisa-fra-sagene-viet-sitt-liv-til-dyre-
ne/19.888

Byen er full av plass, man må bare vite hvordan man skal bruke den. Gamle bygg 
behøves ikke alltid til det de var bygget som, men verdien synker ikke av den grunn. 
Sporveien flyttet ut og inn flyttet beboere, skoleelever, kontorister, designere og 
arkitekter. Fin ramme, ny bruk. Våre sanser skjerpes av områder i forvandling

Hva kan man få inn i en 
gammel trafostasjon? 
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Lisa Kristoffersen var 

med på å stifte 

foreningen Dyreverne-

laget i 1907.
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Skolebygningen ved hjørnet av 

Gyldenløves gate og Niels Juels gate i 1911.

Foto: ukjent / Oslo Museum
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G jertsen skole hadde sine røtter tilbake til to eldre skoler. Den 
ene, Latinskolen for eldre elever, var en skole grunnlagt i 1855 
av cand. philol. Harald Wilhelm Ottosen (1830–99) og cand. 

jur. Anton Vilhelm Heiberg (1831–85). Denne skolen ble fire år senere 
overdradd til cand.philol. Emil Schreiner (1831–1910), som så tre år 
senere igjen overdrog den til Gjertsen. Da dette var en skole hvor 
elever som ble tatt opp var 14–15 år, og da det stadig ble større behov 
for skoler med fullstendige kurs (forskole, middelskole og gymnas), 
besluttet Gjertsen å starte en slik høyere almenskole. Han tilbød cand. 
philol. Magnus Gjør (1840–1904) å bli medbestyrer, og i 1868 kjøpte 
han tomten St. Olavs plass 5, hvor skolen skulle bygges. Året etter 
stod bygget, tegnet av Wilhelm von Hanno, klart til å ta imot de nye 
elevene. Skolebygget som opprinnelig hadde 15 klasserom mot solsi-
den (Universitetsgata), viste seg snart å være for lite, og fikk derfor en 
fløy til, samt en ny gymnastikksal. Ved 25-årsjubileet i 1894, hadde 
skolen 317 elever på reallinje eller latinlinje. Tre piker tok latinartium 
dette året. 

NISSENS LATIN- OG REALSKOLE
Den andre skolen Gjertsens skole hadde røtter fra, var den enda eldre 
Nissens gutteskole (Nissens Latin- og Realskole), opprettet i 1843 av 
cand.philol. Hartvig Nissen (1815–74) og matematikeren Ole Jacob 
Broch (1818–89). Skolen leide til å begynne med lokaler i øverste 

FROGNER SKOLE ER EN AV OSLOS GLEMTE SKOLER. PÅ SAMME MÅTE SOM 

VESTHEIM SKOLE ER BYGNINGEN FREMDELES I BRUK, MEN NÅ SOM EN AV DE 

TRE BYGNINGENE TIL HARTVIG NISSENS SKOLE. BYGNINGEN SOM LIGGER VED 

HJØRNET AV NIELS JUELS GATE OG GYLDENLØVES GATE, STOD FERDIG OPPFØRT 

I 1899, MEN SKOLEN VAR I VIRKELIGHETEN 30 ÅR ELDRE, OG HET FRA STARTEN 

AV GJERTSENS SKOLE FOR DEN HØIERE ALMENDANNELSE. GJERTSENS SKOLE, 

SOM BLE GRUNNLAGT AV CAND. PHILOL. FREDRIK GJERTSEN (1831–1904), HADDE 

SIN SKOLEBYGNING VED  ST. OLAVS PLASS I KVARTALET MELLOM UNIVERSITETSGATA, 

ST. OLAVS GATE OG PILESTREDET.

Av Øyvind Reisegg, styReledeR i OslO Byes vel 

Fredrik Gjertsen.

 Foto: Jensen, Juncker / 
Oslo Museum



62 FROGNER SKOLE    ST. HALLVARD 3/2019        63

etasje i Maltheby ved hjørnet av Teatergata og Akersgata, men fikk  
i 1847 en ny, staselig skolebygning tegnet av Johan Henrik Nebelong, 
ved hjørnet av Kristian IV’s gate og Rosenkrantz’ gate. Fra 1859 var 
Hans Fredrik Schrøder (1836–1902) skolens eier og bestyrer. I 1874 
solgte han skolen til Fredrik Gjertsen, som slo den sammen med sin 
egen skole. En del av skolens lærere og alle skolens 183 elever ble 
overført til Gjertsens skole, som da fikk et elevtall på 577. Også sko-
lens fane ble overført til Gjertsens skole. Nissens gamle skolebygning 
ble sterkt ombygd for Christiania Haandværks- og Industriforening, 
senere kjent som «Håndverkeren». Den fikk etter hvert påbygd to 
etasjer, ble forlenget langs Rosenkrantz’ gate og fikk en ny fløy langs 
Kristian IV’s gate, slik at man ikke lenger kan se at dette var en sko-
lebygning.

Gjertsens skole fortsatte med Gjertsen og Gjør som bestyrere til 1889, 
da Gjertsen trakk seg tilbake og overførte skolen til et interessentskap 
av lærere og med Gjør som enebestyrer. Interessentskapet vurderte 
skolens beliggenhet som etter hvert mindre gunstig, da byen stadig 
vokste vestover, så i 1897 ble tomten i Niels Juels gate kjøpt. Den nye 
bygningen, tegnet av arkitekten Ove Ekman (Ekman og Smith), stod 
ferdig i 1899. Samme år kom major, cand.mag. Thorvald Prebensen 
(1860–1934) inn som medbestyrer. I august dette året kunne så den 
nye skolebygningen tas i bruk og i januar året etter byttet den navn 
til Frogner Høiere Almenskole.

FROGNER SKOLES ANNEN GRUNNLEGGER
I september 1900 ble interessentskapet oppløst, og to av medlemmene, 
cand mag Fredrik Giertsen (Fredrik Gjertsens sønn) og Prebensen 
overtok skolen som enebestyrer. Gjør trakk seg ut, men fortsatte som 
lærer noen måneder til han gikk av grunnet sykdom. Han hadde da 
vært knyttet til skolen i 34 år; han døde i 1904, samme år som også 
hans gamle medbestyrer Fredrik Gjertsen døde. Skolebestyrer Prebensen 
må regnes som Frogner skoles annen grunnlegger. Han ledet skolen 
gjennom vanskelige år i begynnelsen av 1900-tallet, da skolen slet 
med underskudd. I 1903 overtok Frogner skole Nissens pikeskole, 
slik at de to skolene fikk felles økonomisk ledelse, selv om de fortsatte 
som selvstendige pedagogiske institusjoner med egne bestyrelser. Dette 
medførte at de to skolene kunne gi søskenmoderasjon, noe som førte 

Frikvarter i skolegården 

på Frogner i 1915. 

Foto: Botolfsen, Eyvind / 
Oslo Museum

Gjertsens skole for den 

høiere Almendannelse 

ved St Olavs plass i Oslo, 

mellom Universitetsgata 

til venstre og St. Olavs 

gate til høyre. 

Foto: Væring, Olaf Martin 
Peder/ Oslo Museum
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til et økende elevtall, noe som igjen førte til at Frogners skolebygning 
måtte utvides. Sløydsalen i fjerde etasje ble ombygd til klasserom, og 
en ny sløydsal ble bygd over gymnastikksalen. Og i 1907–08 ble 
skolebygningen i President Harbitz’ gate 3 (nå 13) oppført, en bygning 
da kalt «Lille Frogner», og hvor forskolen fikk lokaler. Med dette hadde 
skolen nå 40 klasseværelser.

Den første verdenskrig medførte så store økonomiske problemer for 
de private skolene, at de aller fleste gikk til det skritt å selge skolene 
til kommunen. Dette gjaldt også Frogner skole. Sommeren 1918 ble 
Vestheim, Nissens pikeskole og Frogner overtatt av kommunen, den 
siste senere under navnet Frogner Realskole og Gymnas. For Frogners 

del betød dette at forskolen begynte avviklingen fra høsten 1918.  
I løpet av skoleåret 1919–1920 ble kommunal drift innført på Frogner 
skole, lærere i fast stilling fikk fortsette, nå som kommunalt ansatte. 
Rektor ble Einar Haffner (1869–1935), som gikk av i 1934.

Da Helserådet trengte mer plass, bestemte bystyret at St. Olavs gate 5, 
den gamle Gjertsens skole, kunne brukes til lokaler for Helserådet. 
De institusjonene som hadde hatt lokaler der, bl.a. Oslo Kommunale 
Handelsskole, måtte flytte ut. Handelsskolen fikk nye lokaler i President 
Harbitz’ gate 3, og Frogner skole måtte gi fra seg disse lokalene, bort-
sett fra gymnastikksalen som handelsskolen ikke trengte. 

Første klasse på 

Latinlinjen avbildet i 1934.

Foto: Bringe, Conrad / 
Oslo Museum

Nissens gutteskole 

i Rosenkrantz’ gate 7. 

Foto: Olsen, Ole Tobias / 
Oslo Museum
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Ved 60/30-årsjubileet i 1929 hadde skolen 18 klasseværelser, gymna-
stikksal, fysikksal, fysikkøvelsessal, sløydsal, tegnesal, kjemisal og to 
samlingsrom samt lærerværelser og kontorer. I løpet av de første 30 
årene i Niels Juels gate var bygningen blitt modern isert ved at den 
hadde fått innlagt elektrisk lys og de opprinnelige privetene var skiftet 
ut med WC-anlegg. I jubileumsåret var skolens kasserer Fredrik 
Giertsen, sønn av skolens grunnlegger. Han hadde begynt i første 
klasse i 1869, hadde senere vært lærer, medeier og kasserer, med andre 
ord hatt 60 års tilknytning til skolen.

Historien om Frogner skole blir ikke fullstendig uten å nevne Haagaas 
Artiumskursus, gjerne bare kalt «Haagaas», et privat ettårig artiums-

forberedende gymnasium, grunnlagt i 1915. av cand. philos. Theodor 
Haagaas (1873–1961) og cand. philol. Henning Tønseth (1876–1958), 
begge ansatt på Frogner skole. Artiumkurset ble opprinnelig startet for 
lærerskolekandidater. Fra 1922 var Haagaas inspektør ved Frogner 
skoles avdeling i President Harbitz’ gate, til denne ble nedlagt i 1927. 
Senere fortsatte han som lektor på Frogner skole om formiddagen og 
drev artiumskurset om ettermiddagen. Under krigen, da Frogner skole 
var rekvirert av tyskerne, drev Haagaas artiumskurset videre på Hammers-
borg skole. Han avsluttet sin skolegjerning i 1946. Skolen som hadde 
en gås med en H i nebbet som russemerke, ble nedlagt i 1955.

Under den annen verdenskrig ble skolen som nevnt rekvirert av tys-
kerne. Dette skjedde 4. mai 1940, og elevene måtte møte på Foss skole 
7. mai.  I løpet av sommeren 1940 var skolebygningen omgjort til 
tysk kaserne, til å begynne med for Stabsnachrichtenkompanie I/50,  
i 1944 var Wachkompanie Luftnachrichten Regiment 5 forlagt her. 
Skolen ble brukt som kaserne helt frem til frigjøringen, da ble den ble 
tatt i bruk til innkvartering av britiske tropper. Den ble endelig frigitt 
3. desember 1945.  Frogner skoles Gymnasiesamfunn het De unges 
forbund, og var et av de eldste gymnassamfunnene i byen. Det var 
grunnlagt på Latinskolen for eldre elever i 1867, og fortsatte under 
samme navn på Gjertsens skole og senere på Frogner. Skolens russe-
merket var et spørsmålstegn. 

Blant skolens mange elever, som senere markerte seg i samfunns- og 
kulturlivet, kan nevnes: Vilhelm Bjerknes, A. W. Brøgger, Edvard Bull, 
Wilhelm Keilhau, Vilhelm og Thomas Krag, Hans E. Kinck, Hans 
Møller Gasmann, skolens senere bestyrer Theodor Prebensen, Hieronymus 
Heyerdahl, Amandus Schibsted, Sam Eyde og Johan Borgen.

Skolen ble nedlagt i 1970, og bygningen ble overtatt av, og er nå en 
del av, Hartvig Nissens skole.   

Artiumskull ved Frogner 

skole, 1905. I midten på 

første rad sitter Thorvald 

Prebensen og Theodor 

Haagaas.

Foto: Forbech, Ludvig / Oslo 

Museum.
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økonomisk tankeretning som hevder at den økonomiske vekstmodellen 
ikke er bærekraftig, verken økologisk eller sosialt. Nedvekst handler ikke 
om å redusere økonomisk forbruk mens alt annet forblir som før, det 
handler om å utfordre selve ideen om vekst som noe utelukkende posi-
tivt og åpne for alternative måter å organisere samfunnet på. Kan et 
samfunn der økonomisk vekst ikke er grunnlaget for all utvikling, ikke 
bare være mer bærekraftig, men også gi oss et grunnleggende bedre liv?

Oslo arkitekturtriennale 2019 presenterer et bredt og mangefasettert 
program. Kjernen av programmet er kuratert av årets kuratorteam 
Interrobang, og består av en hovedutstilling, et lydvandringsprosjekt, 
en serie med teater- og performansforestillinger, en digital essayserie, 
et internasjonalt studentakademi og en publikasjon.

O slo arkitekturtriennale (OAT) er Nordens største arkitektur-
festival og en internasjonal møteplass for diskusjon av arki-
tektur og byutvikling. Gjennom utstillinger, konferanser, 

debatter, utflukter, publikasjoner og andre formater utfordrer OAT 
arkitekturfagfeltet og inviterer publikum til å reflektere over hva som 
er en god by. I år er det syvende gang festivalen avholdes siden opp-
starten i 2000.

OAT har fokus på de store, globale samfunnsutfordringene. I 2019 
er det klimakrise, økonomisk vekst og arkitektur som står på agendaen. 
Et avgjørende spørsmål for arkitekturens samfunnsrelevans, er hvordan 
den forholder seg til samtidens klimakrise og økende sosiale forskjel-
ler: Hvordan former og bygger vi byene våre i en verden hvor vi forbruker 
mindre? Og hvordan kommer vi oss dit?

Årets festival, med tittelen «Nok: Arkitektur og nedvekst», henter 
inspirasjon fra degrowth (nedvekst på norsk), en samfunns- og miljø-

Astrid LedAng, kommunikAsjonsAnsvArLig i seLskAbet for osLo byes veL

I januar 2019 samlet en 

rekke beslutningstakere, 

byutviklere, arkitekter og 

kunstnere seg til den 

internasjonale konferan

sen «Planning 2052»  

i London, for blant annet  

å finne ut hvordan man 

planlegger byer i 2052.  

På bildet er triennalens 

sekreteriat, general

sekretær i Oslo Byes Vel, 

Ole Rikard Høisæther,  

og kuratorteamet 

Interrobang.

NOK
Oslo arkitekturtriennale 
2019
HVORDAN FORMER OG BYGGER VI BYENE VÅRE I EN VERDEN HVOR VI FORBRUKER 

MINDRE? OG HVORDAN KOMMER VI OSS DIT? DET ER DE SENTRALE SPØRSMÅLENE 

SOM STILLES UNDER DEN SYVENDE UTGAVEN AV ARKITEKTURFESTIVALEN OSLO 

ARKITEKTURTRIENNALE SOM FINNER STED 26. SEPTEMBER TIL 24. NOVEMBER 

I ÅR. 
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I tillegg presenterer OAT 2019 en rekke arrangementer og prosjekter 
som er utviklet i samarbeid med OATs medlemmer, programpartnere 
og støttespillere. Disse prosjektene byr på fordypning og utvidede 
perspektiver på triennalens tema. Denne delen av programmet består 
av et mangfold av arrangementer, som foredrag, debatter, seminarer, 
workshops, omvisninger, byvandringer, ekskursjoner med mer.

HISTORISK VANDRING
Oslo Byes Vel startet sitt engasjement i Oslo arkitekturtriennale da de 
ble tatt opp som assosiert medlem desember 2018. De ble med det 
OAT-familiens femtende medlem. Triennalen vil være et naturlig forum 

Programmet lar seg inspirere av den historiske byen og tar utgangspunkt 
i fire ulike institusjoner, tett koblet til tanken om nedvekst: Biblioteket, 
Teatret, Lekeplassen og Akademiet. Biblioteket er en hyllest til felles
skapet, til deling og tilgjengeliggjøring av ikkekommersielle ideer og 
gjenstander. Teateret handler om hvordan verden blir konstruert.  
Her inviteres deltagerne til å undersøke sin egen virkelighet og hvor
dan man kan skape alternativer til denne. Lekeplassen undersøker 
hvordan lek kan fostre nye måter å være i byen på ved å ta tilbake gatene 
som et sted for leken interaksjon og meningsfulle undersøkelser. 
Akademiet er en arena for kunnskapsutveksling som utfordrer etablerte 
sannheter om hvordan vi møter dagens utfordringer knyttet til over
forbruk og sosiale ulikheter.

Under Oslo triennale 2019 

kan man delta på 

lydvandrings 

prosjekt hvor en gruppe 

mennesker med hver sine 

høretelefoner utfører 

ulike oppgaver og 

aktiviteter. 

Triennalens program tar 

utgangspunkt i fire ulike 

institusjoner, hvorav 

Lekeplassen ser på 

hvordan hvordan lek kan 

fostre nye måter å være  

i byen på. Her fra 

programlansering  

i mai.
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hvor Oslo Byes Vel kan bidra som lokal aktør. Ved å være assosiert medlem  
i OAT kan vi i større grad bidra til en mer aktiv dialog og bevisstgjøring 
om hva som gjør Oslo til en god by med høy trivsel, sa generalsekretær 
Ole Rikard Høisæther i forbindelse med opptaket. 

Under triennaleperioden bidrar Oslo Byes Vel med et aktivitetsprogram 
med det formål å gjøre både innbyggere og tilreisende bedre kjent 
med Oslo. Siste helg i september inviterte organisasjonen til en vand-
ring i historiske Oslo for å se på byutviklingen fra år 1624 og fram til 
idag. Den guidede turen, som foregikk på engelsk, tok blant annet 
for seg bruk og gjenbruk av historiske bygninger og oppgradering av 
ignorerte bylandskap i Kvadraturen. 

OSLO BYLEKSIKON PÅ NETT 
Oslo Byes Vel har i lang tid jobbet med å digitalisere Oslo Byleksikon 
og 9. september 2019 ble oppslags verket om hovedstaden lansert. 
Mer enn 6000 artikler om Oslo er tilgjengelig i det digitale oppslags-
verket, i tillegg til et utvalg av artikler fra omkring Kvadraturen som 
er oversatt til engelsk. Disse artiklene kan man også finne i Oslo Bykart 
– et digitalt kart som viser omtalte steders plassering i byen. Oslo 
By leksikon og Oslo Bykart er tilgjengelig for alle på nett – helt  
gratis. 

Oslo Byleksikon på nett 

er et digitalt oppslagsverk 

om Oslo. Leksikonet er 

forlenget med Oslo Bykart 

som viser deler av 

innholdet på kart. 

www.oslobyleksikon.no

www.oslobykart.no
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I anledning Oslo 

arkitekturtriennale 

inviterte Oslo Byes Vel 

til en historisk byvandring 

i Kvadraturen for å se på 

utviklingen av Kvadratu

ren fra år 1624 og fram til 

idag. Turen ble avsluttet 

i Rådhusgata 7 for  

å besøke Norske 

interiørarkitekters og 

møbeldesigneres 

landsforenings utstilling 

«Interiørarkitektur og 

degrowth». Utstillingen er 

åpen til og med  

søndag 6. oktober.

OM FORENINGEN OSLO ARKITEKTURTRIENNALE

OAT er en medlemsforening som samler de viktigste fagmiljøene i arkitektur  

og byutviklingsfeltet. 

OAT er også et møtested mellom ulike målgrupper – mellom norske og internasjonale 

fagmiljøer; mellom Oslos innbyggere, arkitekter, planleggere og beslutningstakere  

i politikk og næringsliv.

Oslo arkitekturtriennale har seks hovedmedlemmer og ni assosierte medlemmer.  

Triennalen ble etablert av Norske arkitekters landsforbund (NAL) i 2000. I 2009 ble 

triennalen videreutviklet som ideell forening med NAL, Arkitektur og designhøgskolen  

i Oslo (AHO), Design og arkitektur Norge (DOGA), Oslo Arkitektforening (OAF), Nasjonal

museet – Arkitektur og Oslo Business Region som medlemmer. Siden 2015 er 

foreningen utvidet med ni assosierte medlemmer – alle organisasjoner med virkefelt 

innen arkitektur og byutvikling: Arkitektbedriftene, Bergen Arkitekthøgskole (BAS), 

FutureBuilt, Norske Interiørarkitekter og møbeldesigneres landsforening (NIL), Norske 

landskapsarkitekters forening (NLA), NTNU Fakultet for arkitektur og design, Plan  

og bygningsetaten i Oslo kommune, ROM for kunst og arkitektur og Oslo Byes Vel.

STØTT OSS MED DIN  
GRASROTANDEL!

Bli Grasrotgiver i dag! 
Du kan bli grasrotgiver i alle Norsk Tippings kanaler 

eller ved å sende SMS «Grasrotandelen 976390237» til 2020

SELSKABET FOR OSLO BYES VEL
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Praktbok om viktig bygning

Sjøfartsbygningen er en av Kvadraturens mest dominante 
bygninger. Den strekker seg over lengden av et helt 
kvartal i Rådhusgaten mellom Kongens gate og 
Kirkegaten.  Det hadde ikke vært et prosjekt av slike 
dimensjoner uten personligheten Eivind Eckbo (1873-
1966). Eckbo var advokat, major, gründer og industrialist. 
Allerede som ung kom han til å reise til flere verdensde-
ler, og hans opphold ikke minst i Japan og USA inspirerte 
til nye tanker om kontorbygninger og arbeidsmiljø. Hans 
tilknytning til redermiljøene gjorde det mulig å realisere 
tanken om en bygning for flere aktører innen ship-
ping-næringene. Både organisasjoner, rederier og kapi-
talmiljøer fikk plass i den nye Sjøfartsbygningen. Eckbo 
tenkte på viktigheten av klynger («clusters») lenge før 
ordet var oppfunnet. Bygget ble reist  midt i «jobbetiden» 

(1915-16) og representerer stor stilhistorisk spennvidde 
fra tidsriktige nybarokke elementer i fasadebehandlingen 
med utpreget art deco mot funksjonalisme og Bauhaus 
i interiørene. Mange flotte detaljer er pietetsfullt bevart 
gjennom flere totale rehabiliteringer. Boken har både 
biografiske og bedriftshistoriske innslag, men den er 
først og fremst viktig dokumentasjon i tekst og bilder 
av en viktig bygning.  

orh

Dag Blakkisrud
SJØFARTSBYGNINGEN
Dreyers forlag
ISBN 978-82-8265-456-2

Oslo –  
Byens historier fortalt gjennom 53 kart

Geir Tandberg Steigan har i mange år skrevet om arki-
tekturhistorie og tegnet kart til ulike bokprosjekter.  
I denne boken utforsker Steigan Oslos mangesidige 
historie gjennom 53 kartillustrasjoner. Underbygget med 
tekst og fotografier forteller Steigan hvordan ulike begi-
venheter har formet byen.
 Boken er bygget opp tematisk og skildrer en serie 
kulturelle og historiske, både virkelige og fiksjonelle, 
blikk på hovedstaden. I kapittelet «Kulturperspektiver» 
går vi i fotsporene til ulike forfattere og fiktive skikkelser 
fra litteraturen og tv-serier. Et kart er utgangspunktet 
for hvert avsnitt eller hver historie i kapittelet, og plas-
serer viktige plasser i livene til blant annet Ibsen, Munch, 
Lillebjørn Nilsen, Harry Hole og tv-serien Skam. 
 En del av kapitlene er tydeligere historisk forankret 
og skildrer Oslos forandringer gjennom geologiske og 

fysiske endringer fra kystlinje til bygrenser, fra industri-
alisering til sanering og urbanisering. Fra en studie av 
hvordan Tjuvholmen har endret seg de siste 150 år til 
historien om saneringen av Enerhaugen. 
 Også Oslos mørkere sider blir skildret i avsnitt om 
bemerkelsesverdige drap, rettersteder, sabotasjeaksjo-
ner under andre verdenskrig og snublesteiner, minne-
plakettene som har blitt plassert rundt i byen til minne 
om ofrene for nazismen. 
 Steigans kartografiske skildringer av Oslo vil glede 
alle dem som liker å utforske hvor og hvordan historier 
er forankret i virkeligheten. 
  
vy

G. T. Steigan
OSLO – BYENS HISTORIER FORTALT GJENNOM 53 KART
Font Forlag 2019
ISBN 9788281694965

BOKOMTALER
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NYE SKILT

OLSENBANDEN
Fra avdukingen av skilt over Olsenbanden  
i Ullensakergata 1 på Kampen, juni 2019.. 

Skiltet er montert på hjemmet til Kjell 
og Valborg.

KAMPEN JANITSJARORKESTER 
i Magnus gate 6, avduket september 2019.
Fra venstre Gunnar Flø Guttulsrød, leder i Kampen 
Janitsjarorkester og Petter Stensby, medlem
 i Oslo Byes Vel og beboer i Sameiet Kongstun II 
(hvor skiltet henger)
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DUKKESTUE 
i Ullern allè 79, avduket juni 2019.

CLUB 7 
i Munkedamsveien 15, 

avduket september 2019.
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Selskabet er stiftet 29. mai 1811. Oslo Byes Vel er en frittstående og partipolitisk nøytral medlemsorganisasjon og opptatt av 

byutvikling, bykultur og medvirkning. Grunnlaget for virksomheten er engasjement for bysamfunnet Oslo og ønske om  

å påvirke det verdisyn og de beslut ninger som blir bestemmende for byens fysiske utvikling og miljø. Å gjøre byens 

borgere bedre kjent med Oslo gjennom St. Hallvard, medlemsarrangementer, byvandringer og kulturhistorisk skilting  

er blant selskapets oppgaver. Oslo Byes Vel har tatt initiativ til og i årenes løp vært ansvarlig for blant annet skoledrift, 

matforsyning, hjelp til byens fattige, utarbeidelse av reguleringsplaner, fremme av håndverk og næringsliv, opparbeidelse 

og drift av parker og alléer, renhold, forskjønnelse i form av fontener og skulpturer samt bygningsvern.

OSLO BYES VELS STYRE: Øyvind Reisegg (styreleder), Kristin Fagerhaug (nestleder), Ingebjørg Strøno Sejersted, 

Arne Sødal og Mikkel Berg.

VARAMEDLEMMER: Vibecke Yrstad, Hans Cats, og Kristin Gaukstad. 

Tidsskriftets interessefelt er bysamfunnet Oslo – byens historie, kultur og aktuelle utvikling. St. Hallvard ønsker å gjøre 

byens borgere bedre kjent med Oslo. Tidsskriftet utkom første gang i 1915 og er oppkalt etter Oslos skytshelgen.  

Oslo Byes Vel mottar produksjonsstøtte til utgivelsen fra Oslo kommune og Norsk kulturråd.

Legenden om St. Hallvard har siden 1300-tallet vært motiv i Oslos bysegl. Hallvard var bondesønn fra Lier og ble  

drept 23 år gammel i 1043 da han ble truffet av tre piler under et forsøk på å redde en forfulgt kvinne. Liket ble senket  

i Drammensfjorden med en kvernsten rundt halsen, men fløt opp fortsatt festet til kvernstenen. Hallvard ble helgen  

med minnedag 15. mai. Byseglet som nå brukes, er fra 1924 og utformet av arkitekt Børre Ulrichsen. St. Hallvard med glorie 

sitter på en løvehodetrone med kvernstenen og pilene i hendene. I bakgrunnen himmel med stjerner. Ved hans føtter 

ligger kvinnen. Kvinnen var opprinnelig en stridende mannsperson som er overvunnet med helgenens kraft. 

Det hele er kronet med en bymur med fem tårn. Den latinske inskripsjonen Unanimiter et constanter betyr  

enig og bestandig. (se St. Hallvard nr. 4-5/2014)

Tidsskriftet St. Hallvard

St. Hallvardlegenden

ST. HALLVARD

SELSKABET FOR OSLO BYES VEL




