Tre byvandringer
i Oslo - med
kvinneperspektiv
!

!

1

Rute 1 langs Akerselva med kvinneperspektiv

1: Betzy Kjelsberg - minnestøtte ved Vøyenbrua
Betzy Kjelsberg (1866 -1950) var kvinnesaksforkjemper, politiker og Norges
første kvinnelige fabrikkinspektør. Hun startet sitt arbeid i Drammen og stiftet i
rask fart Drammen Kvinnelige Handelsstand, Drammen Sanitetsforening,
Drammen Kvinnesaksforening og Kvinnestemmerettsforeningen i Drammen. I
1905 ble hun valgt inn i Drammen kommunestyre fra Avholdspartiet. Senere ble
hun sentralstyremedlem i Venstre.
På nasjonalt nivå var hun sentral i etableringen av Norsk Kvinnesaksforening
(1884), Kvinnestemmerettsforeningen (1885), og Norske Kvinners Nasjonalråd
(1904), hvor hun var leder fra 1922 til 1938. Fra 1926 var hun også nestleder i
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International Council of Women. I 1956, på 90-årsdagen for Betzy Kjelsbergs
fødsel, ble dette minnesmerket, laget av billedhuggeren Maja Refsum, avduket.

2: Sagene folkebad, Sandakerveien 3
Sagene folkebad var nabo til Sagene folkeskole, og ble åpnet 10. mai 1900. Badet
ble ledet av bestyrerinner. Det var fra starten av et kar- og badstubad. I 1926 ble
bassenget bygd, og Sagene ble da den første skolen i byen med eget
svømmebasseng. Anna Sethne var rektor på Sagene skole på denne tiden.

3. Sagene skole – Byste av Anna Sethne (1872–1961) i skolegården.
Biermannsgate 2
Sagene skole ble etablert i 1861, som den første
allmueskolen i Aker. Her var Anna Sethne
overlærer (rektor) fra 1919 til 1938. Sethne var
en frontfigur for byskolene. Hun var en sterk
tilhenger av arbeidsskolen og
aktivitetspedagogikken, og var den som innførte
faget heimstadlære i Norge.
Anna Sethne blir regnet som den som brakte
reformpedagogikken til Norge. Samtidig var hun
opptatt av at enhver skolereform skulle bygge på
vitenskapelige forskningsresultater, blant annet fra psykologien. Hun var i tillegg
en forkjemper for lærerinnenes rettigheter i skolen. Hun var redaktør for
lærerbladet Vår Skole fra 1911 til 1941, og var fra 1919 til 1936 leder for Norges
Lærerinneforbund. Bysten av Anna Sethne er utført av Emil Lie for Norges
Lærerinneforbund, og avduket til hennes 80-årsdag.

4: Oskar Braaten – byste ved Beierbrua
Forfatteren Oscar Braaten (1881-1939) skildret et miljø han kjente fra sin egen
oppvekst på Sagene. Moren, som var enslig mor, jobbet lange dager i
tekstilfabrikken Hjula veveri og var eneforsørger for to barn. Braaten var den
første som skrev realistisk om fabrikkarbeidernes kår. Ikke minst løftet han frem
fabrikkjentene og viste hvordan de enslige mødrene kjempet mot undertrykkelse
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og fattigdom. Kjente skuespill av Braaten er Ungen 1911 og Den store
Barnedåpen 1925. Bysten av Oskar Braaten ble utført av Arne Durban og avduket
i 1961.
Ved Beierbrua ligger også Hønse-Lovisas hus. Dette huset fra rundt 1800 fikk
navn etter en av Oscar Braatens skikkelser. Huset har vært både privat bolig og
kafé med vafler og kaffe. Det ble overtatt av Oslo Museum i 2017, og er
fremdeles kafé.

5: Fabrikkjentene – skulptur på Beierbrua
Beierbrua over Akerselva på
Sagene binder sammen Sagveien og
Sandakerveien. Her lå store
tekstilfabrikker vest for elva, og
arbeiderstrøkene øst for den. Oscar
Braaten kalte den fabrikkjentenes
bro, og slik blir den ofte omtalt i
dag også. Skulpturen her er utført
av Ellen Jakobsen og er laget til
minne om de unge kvinnene som
jobbet i tekstilindustrien ved
Akerselva. Arbeidet var hardt og
arbeidsdagen lang - 12 timer, fra
06.00 til 18.00. Lønnen var lav –
omtrent halvparten av en mannslønn
- og fabrikksalene helsefarlige.
Tekstilfibrer føyk og kom ned i
luftveiene, arbeidsfolk hostet og harket opp store klumper. Likevel ville
arbeiderskene her heller jobbe i fabrikken enn som tjenestejenter. De tjente
atskillig mer, og når de gikk fra jobben klokka 18.00, hadde de fri.
Skulpturen på Beierbrua ble laget av Ellen Jacobsen etter en konkurranse med fire
deltakere, og sto ferdig i 1986.
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6 a: Hjula Bomuldsveveri. Sagveien 23
Halvor Schou anla Hjula
Bomuldsveveri i 1855. Det var det
første veveriet ved Akerselva, og
basert på britisk teknologi og
ekspertise.
Salget av de nye norske stoffene gikk
strålende. I 1880-årene hadde
fabrikken 800 ansatte – det store
flertallet kvinner. Hjula var en
attraktiv arbeidsplass, og arbeiderne
var stolte av fabrikken og fagarbeidet.
Forholdet mellom Schou og arbeiderne var paternalistisk – han følte ansvar for
dem og betraktet dem som «børn i huset». Det forhindret ikke knallharde
arbeidsdager på 12 timer og halv mannslønn for kvinnene.
Barn ned til 10 år var dessuten i fast arbeid. Inkludert noe skoletid to til tre dager i
uken, hadde de 12 timers arbeidsdag som de voksne.
På bildet ser vi fabrikkene ved Beierbrua. Foran Vøien Spinneri, Bak Hjula
Veveri. (Nordiska Taflor II, Sthlm. 1870, Bugge og Steen, Norsk Kulturhistorie.
Bd. 4)

6 b: Nedre Vøien Bomuldsspinderi og veveriet Knud Graah & Co. Sagveien 21
Vøiens Bomuldsspinderi ble anlagt av Knud Graah (1817-1909) i 1846, ni år før
Hjula. Teknologi, maskiner og fagarbeidere ble hentet fra England. Spinneriet var
en av Norges første tekstilfabrikker og en viktig kvinnearbeidsplass. Fabrikken
utvidet med et eget veveri i 1873, Knud Graah & Co. I 1918 var 400 i arbeid på
spinneriet, men bare fem år etter måtte det legges ned. Veveriet, Knud Graah &
Co, fortsatte sin virksomhet. I 1946 fusjonerte dette selskapet med
tekstilfabrikkene Hjula og Nydalen Compagnie. Konkurranse fra utlandet førte til
at norsk tekstilindustri fikk problemer. Vøien Bomullsspinneri ble nedlagt i 1923,
veveriet Knud Graah & Co. i 1955, Hjula bomullsveveri i 1957 og Nydalen
Compagnie i 1963.
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7: Arbeidermuseet, Sagveien 28
Arbeidermuseet er en avdeling av Oslo
Museum, og åpnet i 2013. Museet viser
industri- og arbeiderhistorie fra områdene
langs Akerselva. Museet ligger ved
Beierbrua med Hjula Væverier og Vøien
Bomuldsspinderi (Graahs spinneri) som
naboer.
En arbeiderbolig for Nedre Vøien
Bomullsspinneri i Sagveien 8 hører til
museet, som kan gi opplysninger om dette.
Museet er åpent lørdag og søndag kl. 11 – 15.

8: Nini Roll Ankers Plass, Grünerløkka/ Øvre Foss v/Foss videregående skole
Nini Roll Ankers plass finner vi ved Øvre Foss på østsiden av Akerselva. Plakaten
med hennes navn står på veggen på Foss videregående skole. Vedtaket om å gi
plassen navn etter den radikale og mye leste forfatteren Nini Roll Anker ble fattet
i Grünerløkka bydelsutvalg i 2011. Det var en del av en pakke som skulle øke
antallet veier, gater og plasser som er oppkalt etter kvinner. Nini Roll Anker
passer godt inn ved Akerselva. Hun ble født i en embetsmannsfamilie i Molde
den 3. mai 1873, og tilhørte livet gjennom «de kondisjonerte». Likevel støttet hun
arbeiderne i det nye industrisamfunnet, og spesielt var hun opptatt av kvinnene.
Deres livssituasjon og kamp for å leve et selvstendig liv var hovedtemaet i bøker
som Det svake kjønn og Den som henger i en tråd. Hennes siste bok, Kvinnen og
den svarte fuglen, rommer en diskusjon om pasifisme og kvinners ansvar i krig.
Den kom ut posthumt i 1945. Nini Roll Anker døde i Asker 20. mai 1942.

9: Skulpturen «Den grønnkledde» og skulptør Nina Sundbye - utenfor
Mathallen
Nina Sundbye er billedhugger, født i 1944. Hennes skulpturer kjennetegnes av
bevegelse i innhold og form. Hun har utformet en lang rekke portretter av
kunstnere, blant andre Leif Juster, Indra Lorentzen og Per Aabel. På oppdrag av
Norsk Kvinnesaksforening har hun gjenskapt Aasta Hansteen. Denne statuen står
på Aker Brygge, og ble initiert i anledning foreningens 100-årsjubileum i 1984.
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Skulpturen «Den grønnkledde», som står utenfor den nordre inngangen til
Mathallen, er en av 14 figurer med motiv hentet fra Ibsens litterære kvinnefigurer.

10: Anne Holsens bru – like ved Mathallen
Anne Holsen (1856-1913) var en pioner i arbeidet for kvinners utdannelse og
stemmerett. Hennes innsats for å heve lærerinnestanden fikk stor betydning, og
sammen med kollegaen Anna Rogstad var hun en drivende kraft i planlegging og
oppbygging av fortsettelsesskolen for jenter (senere framhaldsskolen). Samtidig
var hun fra 1897 til hun døde i 1913 formann i Kvindestemmeretsforeningen, som
hun selv hadde vært med på å stifte. Anne Holsen har en del av æren for at norske
kvinner fikk begrenset stemmerett ved stortingsvalg så tidlig som 1907 og
allmenn stemmerett 1913.

11: Gerd Kjølaas plass – utenfor Dansens hus
Gerd Kjølaas (1909 – 2000) virket som danser, koreograf og pedagog, og var en
pioner innenfor den sceniske dansen i Norge. Hun. Hun var særlig kjent som en
pådriver for fridans. I Norge debuterte hun som danser og koreograf i 1931 i
hjembyen Trondheim. Hun drev egen frilansskole i årene 1931 – 1936. I 1946 –
1947 turnerte hun verden over med det engelske ensemblet Kurt Jooss. Hun startet
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Ny Norsk Ballett sammen med Louise Brown, en britisk klassisk danser bosatt i
Norge. Denne virksomheten laget over 50 forestillinger i perioden 1948 – 1954.
Ny Norsk Ballett la grunnlaget for den videre utvikling av dansen som selvstendig
kunstform i vårt land.

12: Anna Rogstad - Søndregate 8 på Grünerløkka
Anna Rogstad (1854-1938) var lærerinne, kvinnesaksforkjemper og politiker. I
dette huset bodde hun på hybel i etasjen under sin gode venn og
samarbeidspartner Anne Holsen. Her ble Kvindestemmeretsforeningen stiftet i
desember 1885. Ti kvinner deltok på møtet, Gina Krog ble formann og Anna
Rogstad nestformann.
I 1912 stiftet Rogstad Norges
Lærerinneforbund, hvor hun var den første
formannen. Hun var selv kjent som en
glimrende pedagog. I 1900 startet hun
«Fortsættelseskursus for piger ved
Grünerløkken skole», hvor hun selv var
bestyrer. Dette var kveldsundervisning for
jenter som var ferdig med folkeskolen, og
den skulle bli forløperen for
framhaldsskolene.
Anna Rogstad representerte Frisinnede
Venstre på en fellesliste med Høyre da hun,
som første kvinne, møtte på Stortinget 17.
mars 1911. Noen år senere meldte hun seg
inn i Arbeiderpartiet, men hadde da sluttet som aktiv politiker.
Plaketten i Søndregate 8 er satt opp av Oslo Kvinnesaksforening i samarbeid med
Oslo Byes vel.
13: Rubina Ranas gate
Politikeren Rubina Rana ble født i Pakistan i 1956, og vokste opp i Karachi og
Lahore. 22 år gammel kom hun til Norge, og bosatte seg etter hvert med familien
sin i Oslo. Hun hadde en rekke verv i offentlige komiteer og utvalg. Særlig ble
hun kjent som forkjemper for innvandrerkvinnene.
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Rubina Rana ble valgt inn i bystyret som representant for Arbeiderpartiet i 1995. I
1999 oppnevnte bystyret henne til leder for 17.-maikomiteen i Oslo. Dermed var
det også avgjort at hun skulle gå først i barnetoget, en fast oppgave for 17.maikomiteens ledere. Da dette ble kjent, fikk hun en rekke drapstrusler. Hun ga
ikke etter, men måtte ha livvakter i toget.
Rubina Rana døde i Oslo i 2003, etter to års kamp mot kreft. Helt til det siste
hadde hun viktige, offentlige verv. I 2006 besluttet Bydelsutvalget i Gamle Oslo
at en gate i de nye grønlandskvartalene skulle oppkalles etter henne. Gaten består
dels av en del av tidligere Mandallsgate, og dels av en sanert gate gjennom ny
bebyggelse.

14: Grønland børneasyl, Grønland 28 (nå kafe Asylet mm.)
Ordet Asyl kan bety fristed eller tilfluktssted. «Barneasyl» er en historisk
betegnelse på en institusjon for barn under skolepliktig alder. De fungerte som
tilholdssted eller daghjem for fattige barn. Dette gjorde det mulig for mødrene å
søke arbeid utenfor hjemmet. Det første barneasylet i Kristiania var en kombinert
forbedringsanstalt og skole. Det åpnet 1838 i Eugenia Stiftelses lokaler i
Teatergaten, men flyttet i 1839 til Grønland. I 1862 overtok Vilhelmine Ullman
driften av barneasylet, og ble kjent som en driftig leder. Familien Ullman flyttet
inn, og datteren Ragna (gift Nielsen) tilbrakte sine ungdomsår her i. Senere skulle
hun bli en kjent kvinnesakskvinne, skolestifter og skolebestyrere rinne.
Elias Kræmmer (Anthon B. Nilsen 1855-1936) beskrev i romanen Asylet
bygningen og dens beboere i den tiden det var barneasyl der.
I 1868 ble det åpnet diakonissesykehus i bygningen. Senere ble den brukt som
aldershjem – helt til 1965.
Anlegget ble fredet i 1967.
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Kvinnehistorie i sentrum – en byvandring i Oslo
Rute 2 – sentrum vest
1 Aker Brygge. Statue av Aasta Hansteen
Aasta Hansteen (1824 – 1908) var
kvinnesaksforkjemper, maler og forfatter. Hun var
blant de første kvinner i Norge som utdannet seg
til billedkunstner, hun var den første kvinne i
Norge som livnærte seg som maler og ble en
ledende portrettmaler. Hun var representert ved
Verdensutstillingen i Paris i 1885. Som forfatter
skrev hun først på landsmål, og hun var den første
kvinne som brukte dette skriftspråket på 1860tallet. Fra 1870-årene viet hun seg til kampen for
kvinners sosiale rettigheter. Hun var en aktiv
bidragsyter for kvinnesaken både gjennom artikler
og foredragsvirksomhet.
Hansteen møtte mye motstand – og til dels hån - og reiste derfor til USA i 1880.
Der fikk hun mange impulser fra kvinnesaksbevegelsen, og disse tok hun med seg
hjem til Norsk Kvinnesaksforening i 1889.
Statuen av Aasta Hansteen på Aker Brygge ble reist etter initiativ fra Norsk
Kvinnesaksforening i anledning foreningens 100-årsjubileum i 1984. Statuen ble
realisert som følge av støtte fra Kulturrådet, og med bidrag fra Oslo
Kvinnesaksforening. Den kjente billedhuggeren Nina Sundbye har utført statuen.
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2 Borggården, Akershus slott og festning. Tragedien i Voronesj
Den 6. august 1955 omkom 10 sentrale ledere i norsk kvinnebevegelse i en
forferdelig flyulykke utenfor byen Voronesj i Sovjetunionen. Urnene og en kiste
ble sendt med fly til Fornebu flyplass og brakt hit til Borggården på Akershus.
Langs hele ruten hadde folk møtt frem. I borggården ble kisten og urnene plassert
på sorte fundamenter og dekket med blomster. Her var pårørende, representanter
for organisasjonene og for Norge og Sovjet-Unionen. Utenfor Borggården sto
tusenvis av mennesker samlet.
Taler ble holdt blant annet av utenriksminister Halvard Lange Arbeiderbladet
beskriver stemningen slik: «Under hele seremonien var borggården fylt av en
nesten følbar stillhet […] I rekke og rad, langsomt og stille, trådte representanter
for de ti kvinnenes organisasjoner fram og la ned blomster.»
11 norske kvinneorganisasjoner hadde i juni 1955 fått invitasjon til å delta på en
studie- og feriereise i Sovjet-Unionen. Deltakerne reiste fra Fornebu den 25. juli.
De var først noen dager i Leningrad, så i Moskva og deretter i Stalingrad. På vei
tilbake til Moskva kom flyet i brann. Alle om bord omkom - en tragedie først og
fremst for familiene, men også for organisasjonene og den norske offentligheten.
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De avdøde var: Alice Olsen, Det Norske Arbeiderparti. Gullborg Nyberg,
Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon (LO). Ingerid Gjøstein Resi, Norsk
Kvinnesaksforening. Signe Leikvam, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet.
Grete Lorange Backer, Norges Venstrekvinnelag. Magnhild Hallsjø, Norges
Husmorforbund. Elise Rudvin, Kristelig Folkepartis kvinneutvalg. Sigrid Nærup
Gunderød, Norsk Kvindeforbund. Solveig Willoch, Norges Kommunistiske parti.
Esther Pierre, Norsk Tobakkarbeiderforbund.

3 Kvinnehuset. Rådhusgaten 2 (tidligere bygning)
Kvinnehuset ble åpnet i november 1975, etter initiativ fra Nyfeministene. I
forberedelsene fikk de med både organiserte og uorganiserte kvinner.
Kvinnehuset skulle være en møteplass for alle kvinner. Huset ble organisert med
flat struktur. Viktige beslutninger ble tatt på husmøtet, som ble arrangert en gang i
uka.
Kvinnehuset ble realisert etter vedtak i Oslo bystyre. Lokalene i annen etasje i
Rådhusgata 2 – og deler av 3. etasje – ble stilt til disposisjon. Kommunen bidro
også med økonomisk støtte til oppussing. Huset fungerte med avtale med
kommunen fram til 1989. Etter at kommunen solgte Rådhusgata 2, var det ikke
mulig å finansiere leieavtalen med den nye eieren. Bygningen brente kort tid etter
eierskiftet.
I Kvinnehuset var det faste brukergrupper, så som Tverrlitterært kvinneforum og
ulike kvinneorganisasjoner. Blant gruppene var JURK (Juridisk rådgivning for
kvinner), Teatergruppen Livets Mangfold og Krisesentergruppa. Andre kvinner
drev med selvforsvarskurs, yogakurs eller video. Flere aksjoner ble etablert i
miljøet på Kvinnehuset. Det var bokkafe, bibliotek og kvinnekafe.
Samarbeidsutvalget for 8. mars holdt sin møter i Kvinnehuset, og parolene til
toget ble klistret og malt i huset. Kvinnesaksforeningen hadde lokaler 3 etasje i
huset, siden de måtte ha lokaler der også mannlige medlemmer kunne ha adgang.
Kvinnehuset dekket et vidt spekter av organiserte og uorganiserte aktiviteter de
årene det eksisterte.
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4 Øvre Slottsgate 23 / Karl Johans
gate. Mødrehygienekontoret.
Blått skilt.
Oslo mødrehygienekontor ble
opprettet av Katti Anker Møller
(1868-1945) i samarbeid med
kvinner i arbeiderbevegelsen. Her
kunne kvinner lære om barnestell,
kjøpe rimelige barneklær, få
legeundersøkelser og få tilpasset og
kjøpt pessar. Dermed kunne de for
første gang selv få kontroll over
barnefødslene. Abort var straffbart,
og dette kunne ikke kontoret hjelpe
med.

Salget av brosjyren Et brev til de strævsomme
mødre gjorde det mulig å finansiere starten på
Mødrehygienekontoret.
Det var vanlig den gangen å se på bruk av prevensjon som umoralsk eller
skadelig. Men for kvinnene som oppsøkte eller skrev brev til kontoret, var
preventive midler en enestående sjanse til et bedre liv. En stor samling brev til
Mødrehygienekontoret viste at mange, både menn og kvinner, var fortvilt over
antall barn og uønskede graviditeter.
I 1940 var det opprettet 13 – 14 mødrehygienekontorer i hele landet. I 1941 ble
disse stengt av de tyske okkupantene på oppfordring fra Nasjonal Samlings
kvinnegruppe. Mødrehygienekontoret i Oslo åpnet igjen i 1946, men flere
kontorer fikk ikke støtte til nyåpning. Motstanden mot prevensjon var fremdeles
stor, særlig når det gjaldt ugifte kvinner.
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5 Karl Johans gate 33. Søstrene Larsens Privathotell

Interiør fra
søstrene Larsens
hotell 1902.
Søstrene Larsen
sitter foran til
venstre og til
høyre.
Foto:
LSzacinski.
Oslobilder.no.
Lisens: Creative
commons, CC
BY-SA

Søstrene
Larsens Privathotell på Karl Johan var et kjent og populært hotell i Kristiania. Det
har også fått en plass i norsk polarhistorie. Da Fridtjof Nansen kom tilbake etter
sin ferd over Grønland ble han kjørt i åpen vogn opp hele Karl Johan, politiet
hadde sin fulle hyre med å rydde plass til vognen, hvor Nansen sto som en
romersk triumfator. Triumftoget stanset ved Søstrene Larsens Hotell, som ble
drevet av den tidligere husholdersken i familien Nansens hjem på Store Frøen,
Marte Larsen. Nansen hoppet ned fra vognen, stormet inn på hotellet, opp trappen
og omfavnet henne. Deretter hilste Nansen mengden fra hotellets vinduer.
Grand hotell åpnet i 1874. I tillegg oppsto en rekke «privathoteller», spesielt langs
Karl Johan og rundt Jernbanetorget. Mange var drevet av kvinner, for ikke å si
søstre, foruten søstrene Larsens privathotell, fantes Søstrene Knudsens, Søstrene
Waalens, Søstrene Byes og Søstrene Blochums.
En reisehåndbok for Kristiania forteller om enda flere såkalte privathoteller eller
familiehoteller som det opplyses er meget benyttet og vel ansette: Fru Byes
Privathotel, Søstrene Scheens Privathotel, Fru Chr. Hansens Privathotel,
Søstrene Waalens Privathotel, Fru Brorsens Hotel, Hotel Bellevue, Fru Nanna
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Florelius’s Hotel og Pensionat, Søstrene Jacobsen, Frk. Legangers Privathotel,
med flere. «Dessuten flere tarveligere Hoteller, tildels i den umiddelbare nærhet
av banegaardene. Med disse der vises Forsiktighet,» heter det i reisehåndboken.
6 Stortingsgata 30. Razzia mot kontoret for tre kvinneorganisasjoner
Kvinneorganisasjonenes kontor i
Stortingsgata 30.
Foto Esther Langberg Oslo
museum.
Lisens. Creative Commons 3.0

Torstedgården i Stortingsgata 30
var et topp moderne bygg,
ferdigstilt i 1935. Her flyttet
Norsk Kvinnesaksforening
(NKF), Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF) og Yrkeskvinners
Klubb (YKK) inn i nye kontorlokaler.
Foreningene samarbeidet ikke faglig eller politisk, men sto for noen felles verdier.
Blant disse var en anti-nazistisk holdning. Det førte til et meget dårlig forhold til
norske nazister. IKFF, hvor Marie Lous Mohr var leder, måtte ha egne vakter på
møter og andre arrangementer fordi NS-ungdom laget bråk. Til slutt måtte de få
hjelp av politiet. Leder i NKF, Margarete Bonnevie, lå i en hissig pressedebatt
med Nasjonal Samlings kvinneorganisasjon. Journalisten Caro Olden, som var
leder for i Yrkeskvinners Klubb (YKK) i Oslo, holdt foredrag hvor hun advarte
mot nazismen.
Grytidlig om morgenen den 16. august 1940 gikk tysk sikkerhetspoliti til aksjon
mot Norges Kommunistiske parti (NKP). Samme dag ble de tre
kvinneorganisasjonene utsatt for razzia. Lederne fikk beskjed om å møte opp på
kontoret. Der var Gestapo i gang med ransaking. Alt materiell som fantes på
kontoret ble beslaglagt og fjernet. Slik mistet NKF blant annet de uerstattelige
styreprotokollene fra 1884 til 1938. IKFF hadde vært forutseende. De visste hvor
livsfarlig opplysninger om medlemmer kunne bli, og hadde brent medlemslister
og dokumenter. NKF og YKK fikk fortsette en viss virksomhet. IKFF ble oppløst
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etter pålegg fra myndighetene, men medlemmer engasjerte seg i ikke-voldelig
motstand. Marie Lous Mohr ble arrestert og satt på Grini i 1943. Flere av
medlemmene ble sendt til konsentrasjonsleirer i Tyskland.
7 Stortingsgata 30. Oslo Flaggfabrikk.
I oktober 1901 var de to søstrene Sofie og Martha Larsen kommet til Kristiania
med båt fra Drøbak. Sofie var 41 år, Martha 37. Nå ville de skape seg en næring i
byen hvor alt skjedde, og hvor næringslivet blomstret. Sannsynligvis hadde
søstrene sydd i Drøbak, både signalflagg for båter og andre tekstiler som trengtes
om bord.
Når de etablerte seg i Kristiania, er det grunn til å tro at en sterk nasjonalisme,
flaggsaken og striden om unionen med Sverige bidro til at de mente de kunne
klare seg som næringsdrivende i Kristiania – innen flaggsøm generelt. I 1903
etablerte de sin bedrift under navnet Sofie Larsens Flagforretning i Øvre
Slottsgate 7.
Bedriften gikk godt. Sofie Larsens Flagfabrik fikk oppdraget med å lage det
norske flagget som ble heist på Akershus festning etter unionsoppløsningen 7.
juni 1905. Sannsynligvis var fabrikken også i hektisk virksomhet i ukene før det
nye kongeparet, Haakon og Maud, ankom hovedstaden. Det Kongelige hoff har
siden også vært kunder i Sofie Larsens Flagfabrik.
Roald Amundsen nådde Sydpolen 14. desember 1911 og plantet det norske
flagget på polpunktet. Det var Sofie Larsens Flagfabrik som hadde levert flagget.
I 1916 hadde fabrikken 6 ansatte. Martha gikk etterhvert ut av bedriften. I 1918
skiftet bedriften navn til Kristiania Flagfabrik. Sofie døde dette året, sannsynligvis
i spanskesyken.
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8 Parkveien 51 b. Elisabeth Schweigaard Selmer
Foto utlånt av Oslo Høyre

Elisabeth Schweigaard (gift
med Knut Selmer i 1950), som
senere ble både justisminister
og høyesterettsdommer, var 16
år 9. april 1940. Hun bodde
hjemme med sine foreldre i
Parkveien 51 b. Like etter at
hun hadde begynt i tredje og
siste gymnasklasse i 1941 ble
hun utvist fra Oslo
katedralskole for «opposisjon
mot den tyske vernemakt». Hun
og noen klassevenninner hadde
laget en stor tegning med teksten: «England seirer på alle fronter». Hun ble utvist
og gitt forbud mot enhver videre skolegang på grunn av upassende anti-NSoppførsel.
Alternativet ble privatundervisning og hemmelig eksamen i 1942. i august 1943,
19 år gammel, kom hun med i motstandsarbeidet. Første jobb var å sy masker til
Milorg. Deretter ble hun kurer for Milorg og endelig dechiffrør og ordonnans
mellom Hjemmefronten og dens radiosendere med forbindelse til Forsvarets
Overkommando i Storbritannia. Hele tiden bodde hun hjemme hvor hun
dechiffrerte om natten. Dagen etter syklet hun til sin kontakt med hemmelige
meldinger i sykkelstyret.
Som kurer for Milorg gjennomførte hun flere reiser og utviste stor snarrådighet.
Fredag 13. oktober 1944 ble telegrafstasjonen Tricorn Red peilet, og en vaktmann
ble tatt under sending på Radiumhospitalet. Elisabeth måtte omgående gå i
dekning. Deretter ble hun beordret til å flykte til Sverige. Hun arbeidet deretter på
Milorgs Stockholmkontor til krigens slutt.
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Schweigaard Selmer var Norges første kvinnelige justisminister fra 1965 til 1970,
og ble deretter i 1970 utnevnt som Norges andre kvinnelige høyesterettsdommer en stilling hun satt i til 1990.
9 Slottsparken. Camilla Collett-statuen
Camilla Collett (1813 – 1895) ble født i Kristiansand. Hun var datter av
Eidsvoldsmannen Nicolai Wergeland og søster av dikteren Henrik Wergeland. Fra
hennes yngre år er forholdet til dikteren Welhaven best kjent.
I motsetning til de fleste kvinner fra embetsstanden var Camilla Collett svært
bereist, og på 1830-tallet bodde hun både i Paris, Hamburg og København. Under
disse oppholdene ble hun kjent med både kunstnere og radikale
litteraturbevegelser.
I 1841 giftet hun seg med Peter Jonas Collett, som var litteraturkritiker og
stimulerte hennes interesse for skriving. Collett døde allerede etter 10 års
ekteskap.
Hennes store samtidsroman Amtmandens Døtre utkom anonymt i 1854 – 55.
Denne romanen var det mest moderne arbeidet i norsk litteratur den gang; og var
et kraftig innlegg for kvinners rett til å velge et selvstendig liv og en skarp kritikk
av fornuftsekteskap og av mannssamfunnet.
Camilla Collett viet sitt liv til kvinnesaksbevegelsen, og skrev en rekke artikler
om misforholdet mellom kvinner og menn på ulike samfunnsområder. Hun var
1800-tallets mest betydningsfulle kvinnelige forfatter i Norge. Artiklene hennes
ble samlet og utgitt i boka Fra de stummes Leir i 1877. I de senere år ble hennes
polemikk mot kvinneundertrykking og for respekt og likeverd stadig sterkere, og
innleggene for kvinnefrigjøring ble samlet i to bind med tittelen Mod Strømmen
(1879 og 1885). Da Norsk Kvinnesaksforening ble stiftet i 1884, ble Camilla
Collett hedret med æresmedlemskap.
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I 1902 utlyste Norsk Kvinnesaksforening en konkurranse om et monument over
Camilla Collett til den kommende hundreårsmarkeringen for hennes fødsel.
Oppdraget gikk til Gustav Vigeland, og statuen ble avduket i 1911. Oslo
Kvinnesaksforening hedrer Camilla Collett hver 8. mars med tale og
blomsternedleggelse ved statuen i Slottsparken.
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Kvinnehistorie i sentrum – en byvandring i Oslo
Rute 3 – sentrum øst
1. Slottsparken. Camilla Collett-statuen
Camilla Collett (1813 – 1895) ble født i Kristiansand. Hun var datter av
Eidsvoldsmannen Nicolai Wergeland og søster av dikteren Henrik Wergeland. Fra
hennes yngre år er forholdet til dikteren Welhaven best kjent.
I motsetning til de fleste kvinner fra embetsstanden var Camilla Collett svært
bereist, og på 1830-tallet bodde hun både i Paris, Hamburg og København. Under
disse oppholdene ble hun kjent med både kunstnere og radikale
litteraturbevegelser.
I 1841 giftet hun seg med Peter Jonas Collett, som var litteraturkritiker og
stimulerte hennes interesse for skriving. Collett døde allerede etter 10 års
ekteskap.
Hennes store samtidsroman Amtmandens Døtre utkom anonymt i 1854 – 55.
Denne romanen var det mest moderne arbeidet i norsk litteratur den gang; og var
et kraftig innlegg for kvinners rett til å velge et selvstendig liv og en skarp kritikk
av fornuftsekteskap og av mannssamfunnet.
Camilla Collett viet sitt liv til kvinnesaksbevegelsen, og skrev en rekke artikler
om misforholdet mellom kvinner og menn på ulike samfunnsområder. Hun var
1800-tallets mest betydningsfulle kvinnelige forfatter i Norge. Artiklene hennes
ble samlet og utgitt i boka Fra de stummes Leir i 1877. I de senere år ble hennes
polemikk mot kvinneundertrykking og for respekt og likeverd stadig sterkere, og
innleggene for kvinnefrigjøring ble samlet i to bind med tittelen Mod Strømmen
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(1879 og 1885). Da Norsk Kvinnesaksforening ble stiftet i 1884, ble Camilla
Collett hedret med æresmedlemskap.
I 1902 utlyste Norsk Kvinnesaksforening en konkurranse om et monument over
Camilla Collett til den kommende hundreårsmarkeringen for hennes fødsel.
Oppdraget gikk til Gustav Vigeland, og statuen ble avduket i 1911. Oslo
Kvinnesaksforening hedrer Camilla Collett hver 8. mars med tale og
blomsternedleggelse ved statuen i Slottsparken.
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2 Ragna Nielsens skole, Nordahl Bruns gate 22-24.
Elever ved Ragna Nielsens skole 1898.
Foto David, J. Oslo museum. Digitalt museum. Lisens CC3Y-SA 4.0
Den 1. september
1885 slo Ragna
Nielsen (1845 –
1924) dørene opp i
Peder Clausens gt.
1 og ønsket
elevene
velkommen til
Norges første
gymnas med
fellesundervisning
for gutter og jenter.
Skolen var en
pionerskole. Fru
Nielsens Latin- og Realskole var landets første skole med fellesundervisning. På
denne tiden ble det ansett som intet mindre enn uhørt at en kvinne skulle lede en
skole med mannlige elever. Det provoserte også at hun ansatte lærerinner til å
undervise helt fram til artium. Kvinnelige lærere var ellers henvist til å undervise i
de lavere alderstrinn. Skolen ble etterhvert meget vel ansett. Den opphørte i 1927.
Ragna Ullmann, senere både gift og skilt fra Nielsen, ble født i Christiania den 17.
juli 1845. Hun begynte som privatlærer i 15-årsalderen for å hjelpe moren
økonomisk etter at foreldrene var blitt separert. I 1862 ble hun fast ansatt ved
Hartvig Nissens private pikeskole. Ragna Nielsen var tidlig med i Norsk
Kvinnesaksforening. Hun overtok formannsvervet i 1890 etter Anna Bugge og var
i mange år leder i foreningen. Under hennes ledelse arbeidet
kvinnesaksforeningen blant annet med sedelighetssaken og bedring av kvinners
rettssikkerhet. Hun var en av forkjemperne for kvinners stemmerett. Hun krevde
fri adgang for kvinner til alle yrker og utdanninger. I tillegg var hun opptatt av
sosialt ansvar og underviste selv fattige kvinner gratis.
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3 Langes gate 11 – Snublesteiner til minne om deportasjonen av jøder i 1942.
Den 26. november 1942 ble 532 jøder –
kvinner, barn og menn - deportert med
troppeskipet Donau til Stettin i Polen, og
endte i konsentrasjonsleiren
Auschwitz/Birkenau. Bare 9 av disse
overlevde. Ingen kvinne og intet barn fra
Norge overlevde den første seleksjonen i
leirene! Flere steder i Oslo er det lagt ned
snublesteiner i fortau utenfor bygninger der
jødiske familier levde. Utenfor Langes gate
11 er det 8 slike steiner til minne om jøder
som døde i tyske konsentrasjonsleirer.

Evakueringen av det jødiske
barnehjemmet i Holbergsgate
Det jødiske barnehjemmet lå i en leilighet i Holbergs gate 21. Under aksjonen 26.
november 1942 klarte en håndfull kvinner og menn på dramatisk vis å redde de 13
barna som da bodde der. Ledere for aksjonen var barnepsykiater Nic Waal og
bestyrerinnen for barnehjemmet, Nina Hasvold. Sigrid Helliesen Lund, som var
aktiv i Hjemmefronten og Nansen-hjelpen, var også sentral i aksjonen.
Barnehjemsbarna ble sendt til Alingsås utenfor Gøteborg, der de gikk på skole og
levde så normale liv som mulig til krigen var over. Nina Hasvold bodde med dem
der.
I 2015 laget regissør og forfatter Nina Grünfeld bok og film om barnehjemmet,
«Ninas barn», oppkalt etter bestyrerinne Nina Hasvold. Berthold, far til Nina G,
var ett av barna som ble evakuert fra barnehjemmet. Huset i Holbergsgate er
revet, og det er ingen andre minner om barnehjemmet enn et blått, kulturhistorisk
skilt.
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4 Gina Krogs gravsted, Vår Frelsers
Gravlund (inn fra Ullevålsveien)
Gina Krog (1847 – 1916) var
kvinnesaksaktivist og politiker for Venstre.
Hun var en lederskikkelse i kampen for
kvinners rett til utdannelse og stemmerett.
Krog var sentral i etableringen av Norsk
Kvinnesaksforening i 1884, og grunnla også de
to kvinnestemmerettsforeningene. I 1904 var
hun med på å stifte Norske Kvinners
Nasjonalråd, der hun var formann fram til sin
død i 1916. GK ble allerede i sin samtid kalt
«høvdingen i norsk kvinnebevegelse». I 1880
reiste hun til England og fikk kontakt med
kvinnesaksmiljøet der, særlig suffragettene.
Dette inspirerte til hennes initiativ og virke for
kvinnelig stemmerett i Norge. Hun stilte seg på den radikale siden av kampen for
stemmerett, etter amerikansk og engelsk mønster. Hun krevde like rettigheter for
kvinner, også politiske.
Norsk Kvinnesaksforening tok initiativ til stiftelsen av tidsskriftet Nylænde i
1887, og Gina Krog var redaktør og økonomisk ansvarlig for bladet fram til 1916.
Hun var også en pioner som kvinnelig fjellklatrer, og vandret og klatret i
Jotunheimen.
Gina Krog var den første kvinne i Norge som ble begravet på statens bekostning.
Bysten av henne på gravstedet ble utformet av billedhuggeren Ambrosia
Tønnesen, og avduket i juli 1919.
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5 Møllergata skole, Møllergata 49
Dette var Norges første by-folkeskole,
Møllergata skole, populært kalt «Mølla», er
en helt nyoppusset skole med ca. 250 elever,
som har bakgrunn fra mange land. Den sto
ferdig i 1861, var den første allmueskolen i
Kristiania. I 1893 og 1933-34 ble den utvidet
og modernisert. Fra 2014 har «Mølla» gått
gjennom en omfattende restaurering.
På Møllergata som på andre byskoler fikk
gutter og piker separat undervisning. Skolen
var derfor utstyrt med en gutte- og en
pikefløy. Mellom fløyene gikk et gjerde som
skilte kjønnene. Gjerdet ble senere erstattet
av malte streker på bakken i skolegården.
Strekene ble etter hvert slitt ned, og etter
andre verdenskrig ble de helt borte.
Ordningen med kjønnsdelte klasser fortsatte
til en gang tidlig på 1960-tallet.
Illustrasjonen hentet fra Dokka: En skole gjennom 250 år, NKS-forlaget, Oslo
1988.
Lærerinner fikk rett til å jobbe i landsskoler i 1860, men i byskoler først i 1869.
Da Møllergata skole startet opp, hadde den likevel fire lærerinneposter. I 1870årene var lærerinnene i flertall blant de ansatte. «Alle» lærerinner ville til
Kristiania, og skolene på sin side sparte penger, siden lærerinnene bare fikk halv
lønn.
Dorothea Schjoldager var nok den mest kjente lærerinnen. Hun ble ansatt i 1876
og arbeidet der i nesten 50 år. Samtidig var hun aktiv som kvinnesakskvinne og
politiker med sterke sosiale interesser. En tidligere elev gir en kjærlig beskrivelse
av henne når hun går inn gjennom skoleporten en tidlig morgenstund: «Der
kommer Dorothea Schjoldager, minnende om en linærle som hun sirlig tripper inn
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med det fine, lille hodet med ørehatten løftet.»
6 Eva Kolstad, Eva Kolstads gate/Venstres Hus i Møllergata 16
Eva Kolstad legger frem en utredning om samskatten på Stortinget 1959.
Samskatten var en ordning som rammet gifte kvinner i arbeidslivet økonomisk.
Bildet tilhører Norsk Kvinnesaksforening.
Eva Kolstad (1918 – 1999) var
kvinnesaksforkjemper og politiker hele
sitt voksne liv. Hun ble en nestor i
Norsk Kvinnesaksforening (NKF), og
norsk kvinnesaks frontfigur gjennom
mer enn 50 år. I to perioder tidlig på
1950-tallet ledet hun Oslo
Kvinnesaksforening (OKF). Fra 1956
til 1968, i hele 12 år, var hun så leder
for NKF.
Kolstad ble tidlig engasjert i
foreningens internasjonale arbeid. I
1969 ble hun oppnevnt av regjeringen som Norges og Nordens representant til
FNs Kvinnekommisjon, der hun satt til 1975 – i flere perioder som nestleder. Hun
var forbruker- og administrasjonsminister i årene 1972 /1973, og koordinator og
leder for arbeidsutvalget for FNs Kvinneår i Norge (1975). Fra 1975 til 1978 var
hun medlem og leder av Likestillingsrådet. I 1978 ble hun utnevnt til verdens
første likestillingsombud, med ansvar for forvaltningen av (den da nye)
likestillingsloven. Hun virket som likestillingsombud i ti år.
Eva Kolstad var den første kvinnelige lederen av et etablert parti, og ledet Venstre
i perioden 1974 – 1976. Hun var æresmedlem av Norsk Kvinnesaksforening,
Venstre og Unge Venstre, og ble kommandør av St. Olavs orden i 1983.
I anledning Eva Kolstads 70-årsdag i mai 1988 tok NKF initiativ til et festskrift til
henne. Festskriftet Underveis innledes med en hilsen fra statsminister Gro Harlem
Brundtland:
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Eva Kolstad har gjort en stor samfunnsinnsats […] Hun var aktiv også i en tid
hvor det var tungt og vanskelig å få gjennomslag for tanker om likhet og likeverd
mellom kjønnene. Vi som er yngre har i stor grad nytt godt av den innsatsen Eva
Kolstad og andre som kjempet sammen med henne gjorde.

I mai 2018 satte Oslo Byes Vel opp et blått skilt ved inngangen til Møllergata 16
for å hedre Eva. Byvandringsgruppa i OKF tok initiativ til skiltet.
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