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Gatenavn og historien
 

Ulrik Frederik Gyldenløve (1638 -

1704) 

 
Gyldenløve var 26 år gammel da han kom til Norge som 

stattholder i 1664. Han hadde ord på seg for å være en glad 

laks og livlig selskapsmann, alltid med på en spøk eller et 

galant eventyr. Mange mente at han ikke dugde til skikkelig 

arbeid. De tok feil: den unge stattholderen viste seg som en 

energisk, dyktig og nøyaktig embetsmann. Han hadde et 

skarpt blikk for de reformer som var nødvendige og han hadde 

energi nok til å gå i gang med forbedringene. Av og til var det 

så som så med utholdenheten, men reformene kom da 

etterhvert.  

   Først reformerte han skattevesenet; det ble utarbeidet en 

matrikkel over alt jordegods i landet så skattene kunne bli mer 

rettferdig fordelt. Så reformerte han forsvaret, moderniserte 

det og gjorde det mer slagkraftig. Han var den første danske 

embetsmann som klart innså at kongens makt i Norge hvilte 

på bøndene, de betalte jo størsteparten av skattene og de stilte 

med de menige soldater. Derfor var det om å gjøre at kongen 

fikk et godt forhold til bøndene og Gyldenløve maket det slik 

at de fikk mindre skatter enn de før hadde hatt. Selv ble han 

mektig populær på grunn av dette. Men han var flink til å 

ivareta sine høyst egne interesser. I 1670 kjøpte han det store 

Fritzø-godset ved Larvik med alle dets jernverk, sagbruk og 

kverner. Senere la han under seg ytterligere jordegods i 

Vestfold. Det hele ble så slått sammen og gjort til 

Gyldenløves grevskap og Larvik by ble gjort til kjøpstad. 

Greven var ofte der nede og satte fart i næringslivet i søndre 

Vestfold. 

 

Men mest holdt han til på Akershus festning i Christiania. Og 

det var i denne borgen at tragedien i Gyldenløves liv utspilte 

seg: hans ekteskaps tragedie. Hustruen - den unge vakre 

adelskvinnen Marie Grubbe - hadde han truffet da hun var en 

blottende ung pike i København. Hennes familie fikk henne 

overbevist om at en forbindelse mellom henne og Gyldenløve 

ville være meget gunstig for dem begge. De giftet seg og hun 

så med glede frem til resten av livet å gå i flotte selskaper og 

ta del i praktfulle fornøyelser sammen med den belevne 

Gyldenløve. 

   Men livet på Akershus ble alt annet enn festlig. Marie var 

kald og avvisende overfor sin eldre ektemann. Ulrik Fredrik 

begynte å drikke for meget, ble også mer og mer brutal mot 

henne og endte med å invitere «løse kvinnfolk og skitne 

skjøger» til å bo på festningen. Dette gjorde greven bare for å 

hevne seg på sin avvisende hustru. «Han er blitt rasende 

galen», skrev hun til sin søster i Danmark. Han krenket henne 

også ved å gjøre fattige offiserer til sitt selskap om kveldene, 

eller ved å la elskerinner rett og slett overta plassen i 

ektesengen!  

En natt ba han henne like ut om å ryke og reise,  

«Ut! Ut! - ut av Norges land og rike», brølte han. Og hun så 

gjorde. Samme natt fikk hun en skipper nede ved bryggene til 

å sette seg over til Danmark. Her fikk hun en sørgelig skjebne 

- som er mesterlig beskrevet av den danske dikteren I. P. 

Jacobsen i romanen «Fru Marie Grubbe».  

   Gyldenløve selv fortsatte som stattholder i Norge i flere år - 

men ble så syk. Av podagra av alle ting! Han gikk av, trakk 

seg tilbake til byen Hamburg der han henlevde sine siste år i 

stor og bitter ensomhet. 

   Alt i alt: en meget godt utstyrt personlighet med mange 

elskverdige og gode egenskaper - diplomatisk smidighet, et 

lett hode, selskapelige talenter og morsom i samvær. 

Lettsindig i sin livsførsel kunne han nok være, svær til å 

rangle og feste. Men en populær mann som få andre dansker i 

Norge, særlig blant bøndene. 

 

 

 

Gerhard Schøning (1722-80) 
 
Gerhard Schøning var egentlig fra Lofoten der hans 
far var handelsmann. Men han tilbrakte mye av 
sin ungdom i Trondheim - som gymnasiast, senere 
som lærer og til slutt som rektor ved 
Katedralskolen bare 29 år gammel. Allerede på 
skolen vakte han oppsikt, flittig og uhyre 
pliktoppfyllende som han var. Trangt hadde han 
det, både i Trondheim og under studiene i 
København. Men det gikk, takket være diverse 
poster som huslærer. Ferdig cand. theol. ble han i 
1744. Men prest ville han ikke bli - hans hu stod 
til historie og språk; med iver og begeistring leste 
han gamle islandske sagaer, verker av 
Montesquieu og Voltaire og bøker av Leibnitz og 
Rousseau. 
   Hans første trykte skrift handlet om giftemål og 
bryllup i sagatiden. Senere gikk det slag i slag, 
Schøning skrev det ene historiske verket etter det 
andre om Norges oldtid, også etter at han tiltrådte 
som rektor i Trondheim. I de 14 årene han ledet 
Katedralskolen der skrev han på det som senere 
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skulle bli hans store verk, en Norges-historie uten 
Danmark, for å si det slik. Han så alt ut fra en 
norsk synsvinkel, dro frem nye norske kilder o.l. 
   Lærerne ved skolen så lenge surt til ham. Det var 
ikke lenge siden de hadde hatt ham som elev og 
mente at han var altfor uerfaren til å lede en så 
fornem skole. Men elevene likte ham. Han var så 
begeistret for vitenskapen, for historie og geografi 
og andre lærde saker.  
   Han fremholdt at det var stor synd og skam at 
Norge ikke hadde noen vitenskapelige institusjoner 
og han la store planer for å skaffe landet noen 
slike: sammen med sine venner Suhm og 
Gunnerus dannet han i 1760 Det Trondhjemske 
Lærde Selskab som i 1767 fikk lov til å kalle seg 
Det Kongelig Norske Videnskabers Selskab. Det 
utga etterhvert en mengde skrifter, skrevet av 
stifterne selv og av andre lærde. Schøning 
presenterte selv et stort arbeid om domkirken i 
Trondheim. Det ble banebrytende i sin beskrivelse 
av detaljene i kirken og med sine mengder av nytt 
kildemateriale. Så oppsiktsvekkende var dette 
verket at Schøning ble utnevnt til professor i 
historie ved Akademiet i Sorø bare på grunn av 
det. 
   Senere utga han nye avhandlinger om sagatiden 
og den gamle norske historien, han skrev om 
eddadiktene og skaldekvadene og om det norske 
folks opprinnelse. Han mente å kunne bevise at 
alle de nordiske folk opprinnelig hadde holdt til ved 
elven Don og at de hadde vandret derfra til 
Skandinavia nordenom den Botniske bukt. Først 
slo de seg ned i Nord-Norge og Trøndelag, mente 
han - derfra spredte de seg til resten av Norden. 

I 1771 utkom hans store Norgeshistorie. Den var 
full av nasjonalstolthet og patriotisme. Og den 
styrket disse følelsene hos andre nordmenn, ikke 
minst de norske studentene i København.  
   Schønings historieverk er fullt av feil, uriktig og 
kritikkløs bruk av kildene, av fantasier og 
merkelige spekulasjoner. Likevel er det den første 
norske historie som skildrer folkets egen utvikling 
- altså en kulturhistorie og ikke bare kongenes og 
hærførernes historie. 
   Sine senere år brukte Schøning til å arbeide med 
utgivelsen av de gamle islandske sagahåndskrifter. 
Og til å forestå en ny utgave av Snorres 
Heimskringla. Schøning var en kraftig kar. Han var 
en ivrig idrettsmann og gikk mye på ski. Likevel 
døde han i en alder av bare 58 år av en betennelse 
i underlivet. Da hadde han for lengst erobret seg 

en plass i de lærdes verden. Han var Norges første 
historiker i moderne tid. 

 

 

Johan Christian Dahl (1788-1857) 
 
«Best liker jeg å kunne fremstille naturen i dens 
frie og ville tilstand. Og jeg holder aller mest av de 
strøk der det finnes veldige partier, såvel av fjell 
som av skoger». Så sa han på sine gamle dager, 
stormesteren i norsk kunst, landskapsmaleriets 
far Johan Christian Dahl. Men da han var ganske 
ung, da var det solens og månens oppgang og 
nedgang som opptok ham mest. Og så 
kirketårnene i Bergen der han vokste opp. Han var 
født i Eivindvik i Sogn, men kom tidlig til Bergen 
hvor han gikk i malerlære hos en veggmaler som 
het Müller. Den berømte Bergenshumanisten 
Lyder Sagen så imidlertid tidlig at han var begavet, 
og han tok initiativ til å skaffe I. C. Dahl en 
pengesum han kunne bruke til å reise ut og 
studere kunst for. Dahl dro til København og 
bestemte seg for å bli landskapsmaler. «Jeg 
besluttet mig til å ofre meg for landskapsmaleriet 
og malte dels danske, dels tyske partier, som fandt 
bifald og avsetning. I 1814 fuldendte jeg mitt første 
store norske landskap og for det lot hans Majestet 
Kongen mig utbetale 400 spesidaler. Fra da av var 
jeg satt i stand til å bevege mig friere, til å innlate 
mig på større foretagender og gjøre mindre 
studiereiser.»  
  For å kunne overleve både som menneske og 

kunstner måtte Dahl avfinne seg med å bo i utlan-
det. Han dro til Dresden, en by han kom til å bli 
boende i for resten av livet. Han giftet seg med en 
tysk baronsdatter der, fikk tyske venner og 
tysktalende barn. Han slo også igjennom som 
maler i Tyskland og ble etter en tid utnevnt til 
professor ved kunstakademiet i Dresden (derfor 
«professor Dahl»). 
   Men om sommeren reiste han rett som det var 
opp til Norge og tegnet og malte. Helst dro han til 
Telemark, Hardanger, Sogn. Overalt tok han 
skisser som tjente som forelegg for malerier 
hjemme i atelieret. Her skapte han alle de 
storslagne maleriene fra norsk natur, perlene i hele 
den senere norske landskapskunst. Men han 
gjorde også noe mer; han kastet seg ut i et intenst 
arbeid for å redde det som reddes kunne av de 
gamle kulturminner i Norge. Særlig ivret han for at 

http://www.nb.no/nbsok/nb/11d6210b36d8f69a2b11d53ec1aef472.nbdigital?lang=no#0


3 

Kulturelle fotspor 

Lokalhistoriske biografier - Gatenavn 

Frogner bydel  
 

© Kulturelle fotspor    

 

de gamle stavkirkene skulle bevares og ikke bare 
rives ned i hundrevis slik det skjedde i Dahls tid. 
Et helt svært verk skrev han om disse kirkene og 
om nødvendigheten av å bevare dem. Senere opp-
nådde han å få bevart den ærverdige gamle 
Håkonshallen i Bergen - den var omgjort til 
kornmagasin og skulle rives! «Jeg gjorde hva jeg 
kunne for at gjenoplive dens minde. Den var min 
øienslyst når jeg spaserte rundt i Bergen, jeg 
kunne ikke se mig mett på dette herlige verk. En 
av de merkeligste bygninger i landet. Hver gang jeg 
var i min fødeby, så jeg med smerte at denne 
bygningen ble fjernet fra sin egentlige 
bestemmelse, vanhedret fra sin historiske 
hellighet.»  
   I hovedstaden gikk han i spissen for tanken om å 
få skapt et norsk nasjonalgalleri for bildende 
kunst: «Ja, det var jeg som søkte å formå 
stortingsmann Riddervold til å foreslå en årlig 
bevilgning på 1000 spesidaler for at danne et 
Nasjonalgalleri...  Jeg hadde jo selv en samling 
utvalgte malerier og mente at der muligens fra 
regjeringens side kunne bli foranstaltet at denne 
samlingen kunne komme til Norge og gjøre en 
begynnelse til et slikt galleri. Men min mening var, 
at samlingen ikke skulle splittes. Jeg ville kun 
selge mine malerier, om de bli kjøpt sammen.» 
   I sin siste periode som landskapsmaler ble Dahl 
mer og mer av en naturalist. Nesten alle de 
berømte bildene fra 1840-årene - «Stalheim», 
«Jostedalsbreen», «Bjerk i storm», «Stugunøset på 
Filefjell» har røtter i direkte naturstudier. De var 
det motsatte av stuebilder. De skildret Norge i det 
Dahl kalte «dets sande og poetiske ånd». Det var 

det åpne øye og den åpne sans for naturen det 
kom an på. 
   Dahl var nokså isolert på slutten av sitt liv der 
nede i Dresden. Hans nærmeste døde av forskjel-
lige sykdommer. Han fikk ingen elever og kom 
etterhvert i sterk motsetning til den toneangivende 
nasjonalromantiske retning i norsk malerkunst. 
Da han døde i en alder av 69 år, hadde han ikke 
fjerneste anelse om at han med tiden skulle bli 
betraktet som selve den norske malerkunstens far. 
Eller at det skulle bli sagt om ham at han «hadde 
samme overstrømmende skaperevne som Henrik 
Wergeland, samme altfavnende naturfølelse, 
samme glødende fedrelandssind som villig tåler 
motgang og skuffelser i det hjemlige kulturlivs 
tjeneste» (Leif Østby).  Eller at han skulle få en 
vakker gate oppkalt etter seg. 

 

Jacob Aall (1773-1844) 
 

Jacob Aall var sønn av en driftig og dyktig 
kjøpmann i Porsgrunn som også var eier av Ulefoss 
jernverk. Som liten var han så stille og alvorlig at 
foreldrene ble bekymret for ham. Han manglet 
selvtillit - men sa ikke et ord om hva det skyldtes. 
Først senere kom det frem at han tidlig hadde vært 
utsatt for hårdhendt og streng behandling fra 
diverse huslæreres side. De la altså grunnen til en 
mistillit til egne evner som Jacob Aall aldri senere 
kunne overvinne. Men artium fikk han, og det med 
utmerkelse og sølvmedalje dertil. Så fulgte tre år 
med studier i teologi i Kongens by. Men å preke 
lærte han aldri - han var så engstelig og usikker. 
Ved universitetet i København studerte han også 
andre fag enn teologien, og da særlig landbruksfag 
og naturvitenskap, men også politikk og 
religionshistorie. Og så leste han litteratur. 
 
Faren døde i 1778. Da bestemte Jacob seg for å slå 
seg ned i Norge for godt og drive jernverk der. Etter 
en lengere studiereise i Tyskland der han besøkte 
en rekke store gruver, dro han hjem og kjøpte Nes 
jernverk i Holt. Han møtte store vansker i sitt 
arbeid med jernverket til å begynne med, så store 
at han tenkte alvorlig på å legge det ned. Men han 
overvant krisene og greide til slutt - bl.a. ved å 
innføre helt nye støpningsmetoder - å gjøre Nes 
jernverk til det første i landet. Samtidig var han 
noe av en foregangsmann på landbrukets område 
og skrev tykke bøker om det. Skipsreder var han 
også. Han drev med eksport av trelast og ble med 

tiden en grunnrik mann. 
 
Tidlig kom han med i politikk og offentlig styre og 
stell. Han fikk flere store offentlige verv og utga en 
rekke bøker om Norges økonomiske og kulturelle 
situasjon. I Fedrelandske Idéer la han frem reform-
forslag for mange forskjellige områder, reiste krav 
om bedre folkeskoler og om egen norsk bank og 
eget universitet. I utenrikspolitikken var hans 
hovedlinje å skape varig fred med England. For-
bindelse med dette land var en livsnødvendighet 
for Norge, mente han. Han følte seg nok knyttet til 
Danmark - «mitt annet fedreland» som han sa - 
men han så at en skilsmisse var nødvendig i 1814 
og at en union med Sverige var den eneste farbare 
vei for Norge. Aall møtte på Eidsvoll i 1814 og ble 
raskt en av de mer fremtredende talsmenn for 
unionspartiet selv om han nødig ytret seg i debat-
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tene på grunn av sin generelle motvilje mot offent-
lig opptreden. Han led ved splittelsen og de person-
lige sammenstøt på Eidsvoll og gruet for hvorledes 
unionen med Sverige kanskje ville arte seg. 
 
Som stortingsmann i 1820-årene gikk han inn for 
full frihet i handels- og næringslivet. Han ville føre 
en utpreget liberal politikk og fikk også 
gjennomført mange viktige saker, blant annet 
gjenopptakelse av driften ved Kongsberg sølvverk. 
 
Fra 1830 av trakk han seg tilbake fra politikken. 
Hans hustru døde og selv var han mye syk. Han 
vendte tilbake til bøkenes verden, og skrev også 
nye bøker selv - om bank- og pengevesen, om 
bergverksdrift, om historiske og litterære emner. 
Han utga islandske sagaer i oversettelse, bl.a. ga 
han ut Snorres hovedverker. Hans eget hovedverk 
ble Erindringer som bidrag til Norges historie - en 
bok om årene fra 1800 til 1830. Det er blitt et av 
de ypperste verker i norsk historieskriving og et 
kildeskrift av rang. Aall bygget det på egne arkiver 
- dagbøker og opptegnelser - men også på offentlige 
arkiver og forhandlingsprotokoller. Verket er 
skrevet i et noe omstendelig språk, men er også 
preget av forfatterens sobre og fine karakter. Det er 
morsomt å lese den dag i dag. 
 

 

Severin Løvenskiold (1777-1856) 
 

Severin Løvenskiold kom til verden i Porsgrunn i 
1777 som sønn av en rik godseier og kammer-
herre. Han ble jurist og departementsmann. Men 
da faren døde i 1802 overtok han Fossum jernverk 
i Gjerpen og drev det. Litt senere ble han også 
amtmann i Bratsberg og formann for Larvik 
grevskap. Han møtte på Eidsvoll i 1814 og 
opptrådte som den mest høyrøstede talsmann for 
en union med Sverige. Kong Carl Johan valgte ham 
derfor til norsk statsminister i Stockholm der han 
ble værende helt ut i 1850-årene. 
 
Løvenskiold var rik, adelig og mektig. Hans 
samfunnssyn bar preg av rikdom og adel - det var 
hva han kalte «konservativt-monarkistisk». I sine 
yngre år var han en dyktig politiker og 
embetsmann: selvsikker og rådsnar, frittalende og 
uredd. Men også stiv og stram - en av de mest 

upopulære figurer på Eidsvoll i 1814. Han syntes 
Grunnloven ble altfor liberal og demokratisk - 
blant annet var han innett motstander av almin-
nelig verneplikt. Hans antidemokratiske holdning 
skapte store vansker for ham som statsminister. 
Gang på gang kom han i motsetningsforhold til 
den almene folkestemning i Norge og til Stortinget. 
Det brydde Løvenskiold seg lite om. Og Carl Johan 
satte pris på de konservative synsmåtene hans. 
Flere ganger ble han truet med Riksrett av 
Stortinget, ikke minst etter at bøndene var kommet 
i flertall på benkene der. I 1836 nektet han - og 
kongen - Stortinget å debattere lover om 
kommunalt selvstyre. De gikk rett og slett til 
oppløsning av Stortinget. Uten varsel. Slikt hadde 
aldri hendt før. Det var en sensasjon - folk i det 
politiske miljø i Norge var opprørte og sinte: ville 
man hindre en folkevalgt forsamling i å behandle 
egne saker? Ja, det ville man. Severin Løvenskiold 
hadde ingen respekt for Stortinget - «dette 
fremmede selskap av arrogante selvherskere», som 
han sa, «dette krapyl». Stortinget svarte med å 
sette ham under tiltale for Riksrett. Dommen var 
1000 daler i bot. - Alt for lite, sa man i Norge. 
Mannen skulle vært avsatt! Selv søkte Løvenskiold 
også avskjed. Men kongen ville ikke innvilge 
søknaden. Han satte pris på den stridbare herre.  
 
I 1840 ble han utnevnt til stattholder i Norge. Det 
ble oppfattet som en krigserklæring mot demo-
kratiet og stemningen i Kristiania var fiendtlig mot 
ham fra første stund. Løvenskiold var reaksjonær, 
ble det sagt - han beklaget at adelsskapet var 
opphevet, han sa at pressefrihet var et onde! Det 

han for sin del holdt på var gudsfrykt, lovlydighet, 
ro og orden. Stadig på ny kom han opp i kamper 
med Stortinget. Da Carl Johan døde og Oscar ble 
konge, sørget han: han syntes den nye kongen var 
så altfor liberal og føyelig mot Stortinget! Fredrik 
Stang som etterhvert seilte opp som Høyres leder 
på Stortinget, var i Løvenskiolds øyne også en 
altfor frisinnet og demokratisk mann, en som 
«fridde til Stortinget i alle saker».  Alt som smakte 
av radikalisme og revolusjon var ham noe 
vederstyggelig. Tsar Nikolai i Russland - tidens 
store despot - var den eneste statsmann han 
beundret. Han nektet Stortinget å oppheve 
jødeparagrafen i Grunnloven og han sa nei til 
forslaget om å opprette en statsjernbane. Slikt 
skulle være kongens sak, og hans alene, mente 
han. Han hatet Marcus Thrane og forfulgte den 
gryende arbeiderbevegelsen. Intens motstander av 
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parlamentarismen var han óg - en flertallsregjering 
ville jo føre til at kongens makt ble brutt! Juryloven 
ville han ikke vite noe av og han ble rasende da 
regjeringen nedsatte en parlamentarisk jurykom-
misjon, ja han fikk kongen til å nekte å godta den.  
 
Men Løvenskiold hadde stor interesse for alle 
økonomiske spørsmål og han var ivrig etter å få 
bygd ut telegraf og telefon. Likevel ble han med 
sine synsmåter en ensom mann i det offentlige liv. 
Han vant nok en viss respekt i mange kretser og 
enkelte gode venner hadde han. Hans menneske-
kunnskap var visstnok stor, det samme var hans 
humoristiske sams. Det sa i alle fall de som kjente 
ham godt. Han var en gammeldags nordmann. 
 

 

Jonas Anton Hielm (1782-1848) 

 

Jonas Anton Hielm kom til verden i Kristiansand i 
1782, men studerte jus i København og ble cand. 
jur. i 1800. I flere år hadde han sitt virke i 
Danmark. Men i 1814 dro han tilbake til Norge 
igjen og nedsatte seg som advokat i hovedstaden. 
Men forholdene der var ikke så gode for en jurist 
den gang - Hielm greide ikke å skape seg den 
karriere han hadde håpet på, og ble etterhvert en 
litt skuffet og bitter mann. Men virksom var han, 
utrolig virksom: ikke bare fikk han med tiden en 
omfattende sakførerpraksis, han underviste også i 
lovkyndighet ved Universitetet, var statsrevisor og 
utga bøker og tidsskrifter. 
   Som advokat ble han etterhvert rett og slett 
berømt, både beundret og fryktet. Han førte de 
merkeligste saker - riksrettssaker, krigsrettssaker, 
og - særlig - trykkefrihetssaker. I de siste fikk han 
full uttelling for sitt fyrige temperament og for sine 
politiske sym- og antipatier. Hielm var opposi-
sjonell av natur, radikal av holdning og sparte ikke 
på konfekten i rettssalen. Han ble da også ilagt en 
rekke mulkter for sin opptreden i retten, ja han 
satte etterhvert rene rekorder på dette området. 
Det hendte rett som det var at han ble mulktert av 
retten flere ganger under én og samme sak - og det 
var ikke noe som hendte ofte i Norge. Hielm ble 
dømt fordi han brukte for sterke ord og uttrykk. 
Det blåste han i. Han bare gjentok dem! Han skrev 
meget i avisene også, i første rekke om spørsmål 
som angikk tale- og trykkefriheten. 

   Ellers opptrådte han i det politiske liv – selvsagt 
på opposisjonens side. Stadig på nytt var han ute 
og angrep regjering og Storting - i til dels litt for 
sterke ordelag. Til slutt ble han satt under tiltale 
etter diverse angrep på selveste Christian Magnus 
Falsen, «Grunnlovens far». En tid så det ut som 
han skulle bli landsforvist. Men Høyesterett nøyde 
seg med å ilegge ham en bot på 500 speciedaler - 
det var mange penger den gang, i 1825. Hielm følte 
seg da som en ferdig mann, i alle fall som advokat. 
Syk og svak var han også. Han solgte huset sitt i 
Christiania og bosatte seg på den store Alby gård 
på Jeløya (der Galleri F15 nå holder til). Her 
fortsatte han å skrive bøker og utgi tidsskrifter. 
Han interesserte seg for jordbruket og eksperi-
menterte endel både med korndyrking og husdyr-
avl og mye annet. Tid til å følge med i politikken 
fikk han også. I 1833 lot han seg innvelge på 
Stortinget («Bondestortinget») og der vant han seg 
nytt ry som en offentlig person. Han opptrådte som 
bøndenes forsvarer mot embetsmennene.   
   Opposisjonen på Stortinget så lenge på ham som 
sin fører. Men han skilte lag med bøndene når det 
gjaldt budsjett- og sparepolitikken, parlamentaris-
men, jødesaken og unionsspørsmålet. Derfor ble 
Hielms drøm om et stort, radikalt politisk parti 
ikke virkeliggjort - den gang. Det skulle først 
komme etter at han var død. Men respektert av alt 
folket, det ble han. Henrik Wergeland skrev om 
ham: «Hielm er et navn menigmann letter på 
hatten for og som forekommer ham som et løsen, 
det å rope hurra. Han er uløselig kombinert med 
17de mai. Han er en slags løve med tolv manns 
vett liggende foran grunnloven, halvt innsvøpt i 

nasjonalflaggets folder. Hielm har også forsvart det 
som en løve. Det har i det minste vært en leopards 
knurren i hans snerrende stemme, når han har 
anstrengt den for nasjonalæren og de unionelle 
krav. Hielm er vår nasjonalforsamlings interes-
santeste personlighet. Han er opposisjonens hode, 
men det er for stort for så liten kropp. En revolu-
sjon ville være hans element. Geniet tindrer av 
hans små pariserbrune øyne, likesom hans små 
korte, børstede hår synes strittende reist av hans 
elektrisitet og et velvillig smil ligger skinnende over 
runde kinner så man ikke har lett for å finne 
sporet av de sinnslidelser man vet at hans fyrrige 
sjel har hatt å føle.» 
   Sine siste år tilbrakte Hielm på Alby gård blant 
sine 6000 bøker. Men han hadde også andre 
interesser. Han anla den vakre parken og hagen 
som står der den dag i dag og vitner om hvem han 
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var. Han førte et selskapelig hus og ga elegante 
selskaper der fine viner og fine reisende fra 
hovedstaden alltid var å finne. Stedet ble bekjent 
og besøkt som noe av en severdighet. Han hadde et 
godt forhold til sine naboer, ordnet opp i gammelt 
konfliktstoff mellom bøndene, anla vannings-
anlegg, sørget for nye metoder i fisket fra Jeløya og 
mangt annet. Da briggen «Jonas Anton Hielm» gikk 
av stabelen i Moss i 1839, skrev Wergeland en 
såkalt gangspillvise om den, og der het det: 
 
«Hurra for Jonas Anton Hielm! 
Singsalli-Joh! 
Hvo ham ei ærer er en Skjelm. 
Singsalli-Joh! 
:/:Hurra! Hurra for Singsalli-Joh.:/: 
  Hurra for Skuden med hans Navn!  
  Hurra paa Sjø! Hurra i Havn! osv. 
Han var for Norge Hjelm og Spjud. 
Tilsidst han frie’de Flaget ut. 
  Han er vel værd sin egen Sang. 
  Han slog for Flaget mangen Gang. 
Han er vel værd en Æresskaal. 
Hans Tale var som Ild og Staal. 
  For ham bør heises Flag og Gjøs: 
  Naar Hielm tog i var Fanden løs. 
Han boer paa Alby tæt ved Moss. 
Let der paa Hatten din, Matros. 
  Der har han fundet sig en Havn, 
  men over Havet gaar hans Navn. 
Det staaer forgylt i Briggens Speil. 
Gid støt den gaae for fulde Seil. 
  Gid den maa kløve Sjøen godt! 
  Saa gjorde Hielm, den Patriot. 
Mod ham gik Modgangsbølgen høit. 
Kløv væk som Han i Fraad og Sprøit 
  Knib op i Vinden som han kneb! 
  Lad staae som Han foruden Reeb! 
Og hvor du ikke lænse kan -, 
du baute did du skal som Han!  
 

 

Bernhard Dunker (1809-70) 
 

Bernhard Dunker var jurist og politisk forfatter, 
sønn av innvandreren Wilhelm d’Unker, 
bergverksassessor, og Conradine født Hansteen, 
også forfatter. 
   Han ble student i 1828 og sluttet seg til kretsen 
omkring Welhaven - «Intelligenspartiet» - som 
avskydde Wergeland, demokratiet og det norsk-
norske. Han ble tidlig høyesterettsadvokat og kjent 

som en dyktig forsvarer: han kombinerte en glim-
rende fremstillingsevne og en frodig fantasi med 
vidstrakte kunnskaper og stor skarpsindighet. 
Ondskapsfull kunne han være, men først og fremst 
sterk i sin tanke og slagferdig i sitt vidd. Han ble 
landets mest søkte advokat. I sin første store tale 
for Høyesterett sa Dunker at hans program var «at 
levere en uttømmende og i de fineste detaljer 
gående belysning av de faktiske forhold», og «at gi 
en inngående drøftelse av de juridiske tvilsmål som 
saken reiser, uten at overlate til retten selv at søke 
løsningen av dem». Dette programmet holdt han 
seg til. 
   Han førte en lang rekke forsvarssaker som vakte 
oppsikt. For han forsvarte alle som kom og ba om 
det, selv mordere og snydenstruper. Han mente det 
var sakførerens opplagte plikt å la enhver anklaget 
få et så godt forsvar som mulig - og det var ikke 
vanlig mening den gang. Dunkers muntlighet må 
ha vært fenomenal. Ting han hadde sagt gikk fra 
munn til munn blant folk, hans drastiske 
paradokser ble husket, ja han ble en likefrem 
sagnfigur i levende live. Han var mannen som 
kunne gjøre svart til hvitt, advokaten som påtok 
seg - og vant - de mest umulige saker. 
   Mye rart ble sagt om ham. Men Dunker brydde 
seg ikke om det, han interesserte seg ikke for hva 
andre mente om ham, han bare blåste i fordommer 
og nedarvede synsmåter og var rett og slett lykkelig 
når han fikk gå mot strømmen. Han var motstan-
der av demokratiet. Av arbeiderbevegelsen. Av 
juryinstitusjonen. Av Stortingets vetorett i 
lovsaker. Ikke rart at han ble sett på som en av de 
mest reaksjonære personer i landet. 

   Bernhard Dunker var en mann med mange 
interesser. Ikke minst utfoldet han en livlig virk-
somhet for teater og litteratur. Han gjorde hva han 
kunne for å hjelpe og støtte unge diktere som ville 
frem, blant annet skaffet han den unge Bjørnson 
et større reisestipend. Han satt lenge i styret for 
Christiania Theater. Og han skrev skjønnlitterære 
bøker foruten mengder av fine og innholdsrike brev 
blant annet til sin litterære mor Conradine. Hun 
utga endel av dem i sin bok «Gamle Dage» som 
handlet om livet i hovedstaden på 1800-tallet.    
   Dunkers egen skjønnlitterære bok «Reise til 
Tellemarken og til Arendal sommeren 1852» (først 
utgitt i 1924) vitnet om et umiskjennelig litterært 
talent. Her reflekterer han både følsomt og vittig 
over land og folk. Hans sans for kvinnelig skjønn-
het finner også gode uttrykk. Store deler av boken 
vitner om at det også var en erotisk reise han 
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foretok. Andre partier viser Dunkers store, litt 
romantiske naturbegeistring. Welhaven likte ikke 
boken da han fikk lese den, han fant «ikke Behag» i 
sin venns utgydelser - hva nå grunnen kunne ha 
vært til det. 
   Men Conradine likte den - den var mye bedre 
enn Welhavens «kolde, stive, pedantiske, tørre 
Reisebilder», mente hun. For hos Bernhard 
avvekslet det sublime med det naive, det patetiske 
med det humoristiske, og alle overgangene faldt så 
naturlig av seg selv. Da moren hadde lest boken 
ferdig, kom hun til å huske på noen ord den gamle 
filosofen Niels Treschow hadde latt falle da han 
hadde lest et par av den unge Dunkers dikt. Slik 
lød nemlig filosofens dom: «De er rett gode. Man 
ser at han har anlegg til å bli dikter.» 
   Det er ingen tvil om at Dunker var dikterisk 
begavet. Men han ble stoppet som ung. Hans 
søster Mathilde Schjøtt skriver: «Da jeg var ung, sa 
Bernhard en gang, da syntes jeg at det å være 
dikter var det eneste som var verdt å leve for. Men 
Welhaven knuste med sin forakt enhver dikterisk 
streben hos andre.» 
   Sine siste år tilbrakte Dunker på sitt landsted 
ute på Malmøya. Han var folkesky og mye 
deprimert. Men hygget seg storlig når han fikk 
besøk av venner og bekjente fra familiene Ullmann, 
Hansteen og andre. Da kunne han slå om seg med 
paradokser og åndfullheter som få andre, fortelles 
det. Han var en sjelden begavelse. Og fortjener i 
høy grad sin lille gatestump ved Bogstadveien. 
 
 
 

 

Ole Vig (1824-57) 

 

Ole Vig ble født i 1824 i Stjørdalen der far hans var 
husmann under gården Vika. Han kom altså fra 
små kår. Men det var kultur i heimen, moren skal 
ha vært en usedvanlig dyktig forteller. Historie og 
eventyr var hennes yndlingsemner, men hun var 
også flink til å synge folke- og skillingsviser. 
   Ole Vig la dyktighet for dagen allerede på 
folkeskolen. Han ble hjulpet frem økonomisk av 
prester og bisper og gjennomgikk lærerskolen på 
Klæbu, for så å bli lærer ved forskjellige skoler i 
Trøndelag. Samtidig leste han mye, særlig historie 
og diktning, og var spesielt opptatt av den danske 
dikter og profet N.F.S. Grundvig og hans tanker 
om «en vekkelse av den slumrende folkeånd». Ved 

siden av skolegjerningen fikk Ole Vig tid til å holde 
foredrag rundt omkring i bygdene - om den eldste 
Norges-historien, om den norrøne gudelære, om 
litteratur og diktning. Foredragene la grunnen til 
den første boken han ga ut, «Liv i Norge» (1851). 
Den vakte oppsikt og gjorde Vigs navn kjent over 
hele landet. Smått om senn ble han en av de 
ledende grundvigianere i Trøndelag. Han reiste ned 
til Danmark og traff gamle Grundvig og lærte mye 
om folkelighet og politikk av ham. I 1851 ble han 
ansatt som sekretær i Selskabet for Folke-opplys-
ningens Fremme i Kristiania. Han ga ut tidsskriftet 
Folkevennen og skaffet seg gode medarbeidere som 
Ivar Aasen, Peter Christen Asbjørnsen, Peder Balke 
og Eilert Sundt. De ble også hans gode venner. 
   Mesteparten av det som stod trykt i tidsskriftet 
var i førstningen skrevet av Ole Vig selv. Ikke alt 
var like godt. Fremfor alt var poesien Vig skapte, 
ofte banal og intetsigende. «Blandt alle lande i øst 
og vest» ble nok populær og hadde også enkelte 
gode vers. Men også strofer som idag forekommer 
altfor ha-stemte og norsk-norske: 
 

Jeg elsker bonden i kufte grå, 
og fattigmannen, hvis seng er strå, 
og alle makter som ei forakter 
de simple små. 
 

Jeg elsker alt som er ekte norsk, 
fra folkelivet til sild og torsk, 
som fremad skrider, om enn det glider 
en smule dorsk. 
 

Jeg elsker høylig mitt modersmål, 
det klinger kraftig som herdet stål 
fra hjertets grunne i folkemunne 
hos Per og Pål. 
 

Dog mest jeg elsker det folkeferd 
som har sitt hjem mellom fjell og skjær, 
hvor unge hedre de gamle fedre, 
som bygde her. 
 

Ole Vig var en meget arbeidsom mann. Ved siden 
av alt annet fikk han også tid til å undervise i 
norsk og historie ved Nissens skole i Kristiania. 
Han var en glødende talsmann for en bedre 
lærerutdannelse, høyere lønn, lengere skoletid, 
mer levende undervisning. Og han slo til lyd for 
nye og bedre skolebøker, ja skrev selv en lesebok 
som etter sigende var slik at barna likte å lese i 
den, trivdes ved å erverve seg allmenutdannelse. 
   Mest opptatt var Vig nok av religiøse spørsmål. 
Han ga ut flere samlinger av religiøse lesestykker 
og prekener. Han arbeidet med en større 
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kirkehistorie (som aldri ble ferdig) og han strevde 
for å få reist en norsk, grundvigiansk folkehøyskole 
på Østlandet. Så ivrig var han i dette arbeidet at 
det er blitt vanlig å regne ham som far til den 
norske folkehøyskolen. Han rakk ikke å 
virkeliggjøre sine drømmer på dette området. Men 
da Viggo Ullmann i 1864 åpnet den første 
folkehøyskolen i landet, fikk den navnet 
Vigmarken etter Ole Vigs fødested. 
  Ole Vig arbeidet så hardt og intenst at han 
sprengte seg selv i ung alder. Han døde av 
utmattelse og tæring like før jul i 1857. Vinje og 
Ibsen var blant dem som skrev store minnedikt om 
ham. Ole Vig var den fremste representanten for 
hele det nye synet på hva folkeopplysning var, som 
kom i 1850-årene. Han var en ihuga talsmann for 
den nye folkehøyskolen, for «det levende ord» i 
undervisningen og for læreryrkets prestisje. Derfor 
har Oslo Lærerlag fremdeles en minnehøytid ved 
graven hans hvert år på selveste 17. mai. 

 
 

Eilert Sundt (1817-75) 
 
Da Henrik Wergeland ble stedt til hvile på Vår 
Frelsers Gravlund 19. juli 1845, stod det frem en 
mann som erklærte seg som en venn og disippel av 
diktere. Han holdt en beåndet tale som viste at 
han var dypt grepet av Wergelands nasjonale og 
sosiale idéer - de må nå settes ut i livet, sa han. 
Mannen var Eilert Sundt. Store deler av hans 
livsverk kan ses som en fortsettelse av Wergelands. 
   Han var født i Farsund, gikk på skolen i 
Stavanger, og dro så til Kristiania for å studere 
teologi etter familiens ønske. Han gjorde seg sterkt 
gjeldende i Studentersamfundet og ble også 
etterhvert lærer ved Nissens latin- og realskole, 
som den dengang het. Prest ville han ikke være. 
Men katekismelærer for fangene i Christiania 
Tugthus, det kunne han godt tenke seg å bli. Her 
møtte han pariakasten i det daværende norske 
samfunn - fantene, taterne, lofferne som i tusenvis 
streifet omkring i landet og levde av tyveri og 
tigging. Sundt fikk en dyp sympati for disse 
avvikerne, han studerte deres bakgrunn og levevis 
og foretok flere reiser for å sette seg helt inn i deres 
kår og levemåte. I 1850 sendte han inn en lengere 
melding til Justisdepartementet om det han hadde 
sett - den ble trykket på offentlig bekostning og 

fikk tittelen «Beretning om Fante- eller Land-
strygerfolket i Norge». Boken vakte stor oppsikt og 
er fremdeles et kildeskrift både for forskere som 
arbeider med omstreiferspørsmål og for skjønn-
litterære forfattere som ønsker å skrive om dem. 
   På sine reiser fikk Sundt et overveldende 
inntrykk av hvor nøysomt arbeidsfolk måtte leve 
her i landet for å kunne få til det daglige brød. Han 
hadde sett den grå arbeidsløsheten, den svarte 
nøden, den grusomme håpløsheten. Og nesten alle 
de problemer han senere tok opp i sitt forfatter-
skap var knyttet til fattigdommen i Norge, til 
overbefolkningen og arbeidsmannens usikre kår. 
   Stortinget var på det rene med at det var viktig å 
få undersøkt de lavere klassers tilstand og bevilget 
ham derfor en årlig godtgjørelse til studier i sam-
funnet. Sundt fikk fortsette å reise og studere. Han 
gikk omkring, snakket med folk av alle klasser, 
sendte ut spørrelister og skrev tusenvis av brev. 
Etterpå skrev han bøker - om dødeligheten i Norge, 
om giftemål, om usedelighet og om drukkenskap. 
Senere kom arbeider også om bygningsskikk og 
boligforhold, husflid og arbeid, renslighet og hygie-
ne, arbeiderklassens kår og innflytternes skjebne i 
byene. Overalt skrev han realistisk og nøkternt 
selv om det var rystende ting han skildret. 
   Sundt bevarte en grunnfestet tro på folkets evne 
til vekst og bedring. Som Wergeland mente han at 
utviklingen nærmest av seg selv ville føre til 
fremgang og lykke for stadig flere mennesker. Han 
var - som Wergeland - en ivrig forkjemper for 
folkeopplysning. Han opprettet leseforeninger og 
kveldsskoler for arbeidsfolk i Kristiania, han var 
med på å stifte Selskabet til Folkeopplysningens 

Fremme og han deltok i redigeringen av tidsskriftet 
Folkevennen der han skrev hundrevis av artikler - 
om alle mulige emner fra språk og litteratur til 
idrett og sjømannsmisjon. Endelig stiftet han i 
1864 Kristiania Arbeidersamfunn der man sørget 
for opprettelse av sykekasser,  arbeidsløshets-
trygder, låneinnretninger. 
   Ja han var arbeidsom og mangfoldig, denne 
mannen. Likevel satte Stortinget bevilgningen til 
ham betydelig ned. Det skulle nemlig spares! Det 
sa både Jaabæk og Ueland. Sundt så seg til slutt 
henvist til å søke en stilling som sogneprest. Han 
døde i 1875. Få har fått et vakrere og varmere 
ettermæle enn Eilert Sundt. Vi i bydel 
Uranienborg-Majorstuen har ekstra stor grunn til 
å være stolte av denne foregangsmannen som ble 
opphavet til den norske sosiologi. 
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Harald Meltzer (1814-62) 
 
Harald Meltzer var politiembetsmann og forfatter, 
født i Bergen men virksom i Kristiania-politiet i en 
årrekke. Han endte som politiadjutant i hoved-
staden. Forfatter ble han ved en tilfeldighet: som 
ansatt i politiavdelingen i Justisdepartementet ble 
han bedt av en avis om å skrive om politisaker i 
bladet. Og Meltzer skrev, også etter at han var blitt 
politimann selv og forhørsleder. Folk la merke til 
notisene hans, de ble lest og satt pris på fordi de 
hadde personlig form. Meltzer skrev om det meste 
av det politiet foretok seg i en hovedstad i rask 
vekst. Han skrev om de innbragte, om alt det rare 
de sa og gjorde. Og han skrev godt, oftest med et 
blink i øyet: 
 
En at de voldsomste og farligste Forbrydere, der var 
paa fri Fod i Aaret 1850, var Henrik Olsen. Han var 
en ualmindelig høi, sværlemmet og stærkbygget 
Mand. Det høit hvælvede Bryst, Tyrenakken og de 
brede Skuldre vidnede om ganske overordentlige 
Kræfter. Endelig blev han anholdt, arrestert og dømt 
for Røveri til Strafarbeide paa Livstid. Idet han 
skulde bringes op paa Fæstningen, bad han om at 
maatte faa tale med en af Politiets Embedsmænd og 
blev derfor ført ind til den jourhavende Fuldmægtig. 
Han traadte ind med megen Brask og Bram, slog 
Døren helt op, raslede med de svære Lænker, han 
havde paa Benene, og som han, for at gjøre saa 
megen Allarm som muligt, lod slæbe langs henad 
Gulvet, gik hen til en Stol, satte sig uden videre ned 
paa den og sagde derpaa: «Se saa! her kommer jeg. 
Men om Forladelse, Fuldmægtig, jeg sætter mig, jeg. 
Jeg er saa uvant ved den Stadsen, jeg har her paa 
Benene mine,» vedblev han og pegede paa sine 
tunge Lænker, «at det endnu falder mig svært at 
staa længe med den. Men jeg blir vel vant ved det; 
for jeg har lang Tid at øve mig paa der jeg skal hen.» 
«Hvor lang Straffetid fik du da?» «Saalænge der 
sidder nok saa lidt af Sjælen igjen i Kroppen min, 
skal jeg være Slave paa Akershus Fæstning; for jeg 
fik Levetiden,» svarede han stærkt bevæget, «men,» 
lagde han til med skjælvende, næsten grædende 
Stemme, idet han dog kjæmpede i den Grad for at 
synes rolig, at der mod hans Villie fremkom nogle 
hæse, høist ubehagelige Strubelyd, der hørtes som 
den dybeste Fortvivelses Stønnen, «men jeg er glad 
for det, for jeg bør, og jeg maa være glad for det; for 
jeg kjender mig selv saa passe, at jeg ved, at hvis 

jeg ikke var bleven tagen for dette, var jeg bleven 
tagen for noget andet, som kanske havde været 
meget værre. For den Gjerning kan ikke udfindes 
eller udtænkes, som ikke jeg var istand til at gjøre, 
naar jeg har smagt Brændevin. Derfor vil jeg være 
glad ved, at jeg kommer i Sikkerhed for mig selv, 
førend jeg har nogen Dødssynd paa mig.»  «Du 
tilstaar altsaa nu, at det var dig, som røvede Uhret 
fra Heglekræmmeren?» «Javist var det saa, 
Fuldmægtig. Men De kan da ikke undres paa, at 
enhver vil søge at fribanke sig selv saa længe, som 
muligt kan være, især fra det Trin, jeg stod til Straf.» 
«Du siger da ikke, at du er dømt uskyldig.» 
«Uskyldig? Jeg? Neigu nei san! Jeg røvede Uhret fra 
Heglekræmmeren. Uskyldig? Kan De tro sligt, at jeg 
skulde være uskyldig? Nei, det er sikkert nok at jeg 
ikke det er.» 
 
Harald Meltzer hadde sympati for de innsatte og 
for forbryterne og da helst for de mer kravløse og 
hyggelige av dem, selv om han i embeds medfør 
måtte ta avstand fra dem. Og det preget det han 
skrev om dem. Så populære ble politinotisene at de 
etter oppfordring kom ut i bokform både en og to 
og tre ganger. Samlet kom de ut første gang i 1862 
og da under tittelen «Politinotiser». Dette ble en av 
klassikerne i vår mer folkelige litteratur, trykt i det 
ene opplaget etter det andre. Selv i dag vil mange 
synes de er morsomme og underfundige og med en 
replikkføring, et språk som virker levende og 
muntlig. Mange av skissene var preget av 
indignasjon over at forholdene i samfunnet var slik 
at de gjorde noen til forbrytere og andre til 
samfunnsstøtter. Andre - de beste kanskje - var 

preget av dyp sympati med de mislykte og 
vanskeligstilte. Meltzer hadde stor sans for de 
uheldiges enkle gleder og bitre sorger: 
 
Læse-Lars var en liden, maver Mand med et spidst 
alvorligt Ansigt, ja saa alvorligt, at neppe nogen af 
alle dem, der nogensinde har kjendt ham, kan 
komme frem og sige, han har seet Lars smile, end 
sige le. Uophørligt Dag efter Dag, Uge efter Uge, og 
Aar efter Aar vandrede han fra Sted til Sted, 
gjennem hele Akershus Amt, en Del af Smaalenenes 
og Buskeruds Amter, idet han, naar han var alene, 
stadigen gik og smaasnakkede med sig selv, 
prækede og læste og, naar han var sammen med 
nogen, pratede og snakkede næsten uafbrudt. For 
Børnene der, han kom, var han paa en Gang en 
Fryd og en Skræk. Fik han Mad, Penge, men især 
lidt Tobak eller noget Trykt - thi Skraatobak og 
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Bøger eller smaa Dele af dem var hans Sværmeri -, 
kom han i godt Humeur og var strax villig til at 
præke, læse og fortælle, saalænge det skulde være. 
Lars passerede naturligvis idelig Christiania paa 
disse sine Vandringer og blev ofte arresteret der 
paa Grund af sine Optøier. 
 
Harald Meltzer så aldri på seg selv som noen 
forfatter. Han likte å skrive, han ønsket å bruke 
fritiden sin til det. Etter hans død fant man mange 
manuskripter i skrivebordsskuffene hans - utkast 
til noveller og småstykker, de fleste med stoff fra 
Bergen der Meltzer jo var vokst opp. Andre, som 
for eksempel Fanten, hentet sitt stoff fra Østlandet 
og representerer de første prøver på en realistisk 
skrivemåte her i landet. 

 
 

Kristian Mandrup Elster (1841-81) 

 
Kristian Elster skrev meget om Vestlandet der han 
vokste opp (Førde). Og han skrev om forskjellen 
mellom Østland og Vestland. Best likte han å 
skrive om Sunnfjord og om forskjellige steder i 
Sogn.  
«Disse egner har en vår, hvis liflighet ikke finnes igjen i 
noe østlandsstrøk. Har man i vintermånedene måttet 
savne solen, så er dens gjenkomst også så vidunderlig 
festlig bebudende. Vinteren drar seg ikke tregt bort som 
på Østlandet, og våren kommer ikke med brunsorte 
jorder og leiret snøblanding. Her kommer straks 
sommerbud fra luft og jord og vann; de danser med 

elvenes løsnende is, de seiler inn med havets lune vind; 
de vugger seg smilende i den deilige blå luft, de dufter 
frem av hver bar flekk, ti her spirer det straks grønt like i 
snøens brem.» 
   Men folket på Vestlandet var fattig i hans 
ungdom, det hvilte et preg av noe gammeldags og 
stagnert over det hele, forteller han. Husene var 
små og mange, lave og mørke. Spor av forbedret 
hus- eller gårdsstell var få og små, og 
arbeidsredskapene hadde mange steder større 
interesse for antikvarer enn for bonden. Den 
skikken å ale frem en større besetning enn gården 
kunne ta - «sulteforingen» - hadde fått hevd og var 
etter Elsters syn et sørgelig vitnesbyrd om avlegs 
driftsprinsipper. Den førte da også til at 
budskapen var skitten og utmagret når våren kom. 
Likevel elsket han Vestlandet og kom gang på gang 

tilbake til Førde og traktene deromkring i sin 
diktning. 
   «Jeg lengter stundom så det suger for brystet, så mitt 
blod blir feberhett efter disse vestlige engers fuktige luft 
og den deilige sommerlige duft av våte trær og vått gress. 
Jeg lengter efter ville skummende elver, efter fint 
friskgrønt gress, efter sorte furuskoger, efter de små hvite 
hus med haver og de grå stier inne i dalene. Jeg lengter 
efter høye fjell med snø om toppene, efter lukten av sjø, 
efter lyden av lange, svakt åndende sommerbølger og 
efter synet av vuggende tang og gyngende båter. Jeg 

lengter efter seilende skuter, efter store pakkboder med 
tønner, efter tale om sild og seilas. Jeg lengter efter et 
trangt himmelfelt og glødende solefallsfarver, ja, jeg tror 
endog jeg lengter efter hyttenes røklukt, de små kirker og 
den gammeldagse salmesang.» 

   Elster kunne ikke leve av å være forfatter, ville 
det ikke heller. Han utdannet seg som forstmann 
og virket som det både i Tyskland og oppe i 
Trøndelag. Han skrev ved siden av – romaner og 
avisartikler om litteratur og politikk. Han var en 
lidenskaplig tilhenger av demokrati og parlamen-
tarisme, men likte seg dårlig i kamptummelen i 
1870- og 80-årene. I 1872 skrev han den ypperlige 
boken «Om Motsetningen mellom det vestlige og 
det østlige Norge»  - det første større forsøk i vår 
litteratur på å gi et samlet bilde av natur og 
folkelynne i det sønnenfjeldske Norge. En av 
hovedtankene i dette skriftet er at selv om 
Vestlandet og Østlandet nok er motsetninger, så 
kompletterer og utfyller de hverandre. 
   Kristian Elster hadde også sans for religion og 
religiøse følelser. Men den pietistiske kristen-
domsform var han dypt og inderlig imot. Han 
polemiserte for eksempel meget sterkt mot en prest 

i Trondheim som nektet å konfirmere en ung gutt 
som hadde vært ute i sjøen på en båt en 
søndagsformiddag - for å skyte kråker. Han holdt 
ikke hviledagen hellig. 
   Naturfølelse var Elster begavet med i rikt monn. 
Naturen spilte en hovedrolle i hans diktning, i 
fortellingene om mennesker. Naturen var hos ham 
noe mer enn et sceneri, den syntes å høre organisk 
sammen med personskildringen og 
motivforestillingene. Og naturen var i hans bøker 
slett ikke bare vakker og yndig, oftest var den 
voldsom og grusom. Den vestlandske stormen 
spilte således en stor rolle i flere bøker. 
   «Har De noensinne opplevet et av de forrykende 
uvær, som om høsten pleier å hjemsøke de vestlige 
fjordbygder? Ute er det så stummende mørkt at 
man kunne fristes til å tvile på at det noensinne 
ville bli dag mer. Å si at det regner, gir en meget 
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fattig forestilling om den ville, drivende, piskende 
vannrøk, som kommer stormjaget inn fra havet. 
Dråpene slår mot rutene, de skriker, de hviner, som 
om de var levende vesener, som forfulgtes og snart 
jamrende og fortvilende ber om ly, snart stormer 
tutende mot vegg og vinduer, som om de selv ville 
bryte seg vei inn. Det plasker ute i marken, det 
syder og koker. Bygene høres først som en truende 
susen, nærmer seg og lyder som hyl av blodtørstige 
rovdyr og kommer så plutselig likesom fallende ned 
fra fjellene, trår en himmelvill dans over bakker og 
sletter og tordner endelig bort gjennom dalens øvre 
ende. Under en slik byge skjelver og hviner hus og 
trær, det blir stille i stuene, man kryper nærmere 
sammen, og en eller annen sier «Et Herrens vær», 
eller «Gud hjelpe dem, som nå er ute på sjøen.» 

 

 

Dronning Astrid  

 
Astrid 1 har bare en norsk dronning hett: Hun som 
gaten i vår bydel er oppkalt etter. Hun som var gift 
med Olav den Hellige, også kalt den Digre. 
   Hun var datter av en svenskekonge som også het 
Olav. Riktignok utenfor ekteskap, men likevel en 
kongsdatter. De to Olavene hadde et spent forhold 
seg imellom - inntil Olav Digre fridde til den eldste 
datteren til svenskekongen. Hun het Ingegjerd og 
var svært vakker. Det kunne ikke Olav Digre vite 
da han fridde: han hadde aldri sett henne for sine 
øyne. Giftemålet hadde til formål å skape fred 
mellom Sverige og Norge.  
   Men så gikk det ikke annerledes enn at skjønn 
Ingegjerd foretrakk Jaroslav den Store i Holmgard 
(Novgorod) som var av svensk avstamning. De 
giftet seg. Vår Olav ble forbannet som rimelig kan 
være. Han ville ha hevn. Da er det at svenske-
kongens «uekte» datter Astrid på egen hånd drar til 
Norge med 30 mann. Hun oppsøker Olav Digre og 
ber ham rett og slett om å gifte seg med henne! 
Hun frir! Olav vegret seg visstnok lenge - men kom 
etterhvert til å se med lysere øyne både på Astrid 
og hennes frieri. I alle fall ble det storbryllup i 
Sarpsborg i 1019. 
   Da var det at svenskekongen ble forbannet - 
ingen hadde spurt ham om tillatelse! Han hadde 
vært imot at Astrid og Olav skulle giftes. Nå ville 
han dra i felt mot Norge. Men det hele drev over på 
et vis. Astrid og Olav fikk leve i fred - en stund.  

   For så kom den islandske skalden Ottar inn i 
bildet. Han hadde gjestet svenskekongen en tid og 
diktet et glødende elskovskvad til Astrid. Kvadet 
ble kjent i vide kretser og falt Olav Digre meget 
tungt for brystet. Da Ottar senere kom over til 
Norge lot Olav ham gripe og sette i «mørkestue». 
Meningen var å drepe ham. Kongens skald, Sigvat 
Tordsson, var imidlertid en venn av Ottar. Han 
gikk til ham om natten og sa at dersom han ville 
berge livet, måtte han forandre litt på 
elskovskvadet pluss lage et eget hyllesdikt til Olav 
Digre. Ottar så gjorde, skapte på den måten sitt 
«hovudlausn» og berget livet. For Olav ble mildere 
til sinns da han hørte de rosende ordene i diktet. 
   Trofast mot Astrid var han neppe. Han skrev 
kjærlighetsdikt til en rekke andre kvinner og 
tilstod også åpenlyst at han var kanskje litt for 
kvinnekjær.  
   Da Olav måtte flykte fra Norge, fulgte Astrid ham 
til Gardarike. Men da han ville forsøke å vinne 
Norge tilbake igjen, ble hun sittende i Sverige med 
sin og Olavs datter Ulvhild. 
   Hun var en klok og gjev dronning, forteller 
sagaen. Hirdskalden Sigvat Tordsson diktet et 
større kvad til henne der han blant annet fortalte 
at det var Astrids skyld av Magnus (den Gode), 
Olavs sønn, ble konge i Norge. Denne Magnus 
hadde Olav fått med en av sine friller, Alfhild, 
mens han var gift med Astrid. Men Astrid tok seg 
av stesønnen på beste vis. Blant annet la hun inn 
et godt ord for ham i Sverige og skaffet ham svensk 
hjelp til å vinne Norge. «Hun kunne ikke ha talt 
bedre om Magnus hadde vært hennes egen sønn», 
sier Sigvat som også påstår at hun var «djuprådig» 

og full av krefter.  
   Men en ting tålte hun ikke - det var at Alfhild, 
kongsmoren, tjenestejenta, skulle aktes og æres 
mer enn hun selv i kongsgården. Da ble hun sint. 
Sigvat måtte tvinge Alfhild til å godta at Astrid var 
gjevere enn hun. 
   Alt tyder altså på at Astrid var en betydelig og 
klok kvinne, en dronning med en egen vilje og en 
egen politikk. Hun lot seg ikke ta ved nesen eller 
lede av andre, men tok selvstendige avgjørelser til 
fordel for den norske kongen.  
Hun fortjente å bli oppkalt. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 

1
 Foreldre: Svenskekongen Olof Eriksson Skötkonung (død 1022)  

og frillen Edla. Gift med kong Olav 2 Haraldsson (995–1030). 

Astrid var Olav Haraldssons dronning og hadde etter hans død stor 

innflytelse som enkedronning. 

http://www.nb.no/nbsok/nb/11d6210b36d8f69a2b11d53ec1aef472.nbdigital?lang=no#0
http://nbl.snl.no/.nbl_biografi/Olav_2_Haraldsson_Den_Hellige/utdypning


12 

Kulturelle fotspor 

Lokalhistoriske biografier - Gatenavn 

Frogner bydel  
 

© Kulturelle fotspor    

 

. 

. 
 

 
 
. 

 
 
 

  
 

http://www.nb.no/nbsok/nb/11d6210b36d8f69a2b11d53ec1aef472.nbdigital?lang=no#0

