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Sammendrag 

Engebret café er byens eldste, og eneste gjenværende café fra 1800-tallet. På 1800-tallet var 

cafékultur knyttet til de borgerlige kretser og et mannlig privilegium. I oppgaven skal jeg gi et 

kulturhistorisk nærbilde av Engebret café gjennom et empirisk studie av caféen som sted. Et 

overordnet perspektiv i oppgaven er tanken om at sted blir til gjennom prosesser som får 

betydning for våre idéer og omgivelser. Fra Engebret café finnes det mange fortellinger som 

er i spill, fortellinger som trekker linjer i tid og rom, og som på ulike måter tematiseres 

erfaring. Her spiller kunstnere og politikere roller som aktører i en borgerlig revolusjon. Og 

kvinnen rolle som furie. Alt dette og mer er roller som er utspilt inn på caféen og som på ulike 

vis påvirket kultur og samfunnsliv på 1800-tallet og vise-versa. I dag har Engebret café status 

som et offisielt kulturminne, men det har også status som minneverdig. I dette ligger det et 

samspill mellom kulturminnevernet og folkelige engasjement. Hva som anses som 

verneverdig er knyttet til valg og prioriteringer, og inngår også som en diskusjon om caféens 

plass som en del av byen i dag.  
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Forord 

Det er nesten vemodig å sitte og skrive forordet til min egen masteroppgave. Det har vært en 

følelsesmessig berg og dalbane med opp og nedturer. Heldigvis er det oppturene som sitter 

sterkest i minne, selv nå helt på slutten.  

Først og fremst må jeg takke min veileder Knut Aukrust som gjennomgående har viet både 

meg og oppgaven oppmerksomhet. Takk, for at du har hatt tro på prosjektet mitt og stadig 

minnet meg på hvorfor jeg driver med det jeg gjør. Dine konstruktive råd, kritikk og ros har 

vært uvurderlig og jeg er dypt takknemlig. 

Idéen til masterprosjektet startet i museumsutstillingen «Den forbudte salong», som var en del 

av jubileumsutstillingen «Ja, vi elsker frihet» i Historisk museum, 2014. Hvordan dette førte 

til et prosjekt om Engebret café er kanskje vanskelig å forstå, men det var noe i utstillingen 

som fikk meg på sporet av cafékultur. Kanskje var det de forbudte bøkene under bohemtiden, 

kanskje var det interessen for bråkmakere i samfunnet. Uavhengig av grunn, jeg ønsker 

likevel å rette en liten takk til museet for å ha plantet et frø som skulle bli mitt masterprosjekt. 

Jeg må også takke ansatte på Engebret café for bakgrunnsinformasjon til oppgaven og deres 

stadige positive tilbakemeldinger. Å bli kjent med Engebret cafés historie har både vært 

givende og inspirerende.  

Jeg vil også rette en takk til familien min, som på ulike vis har bidratt med støtte i en hektisk 

tid som masterstudent. Jeg må også rette en stor takk til mine studievenniner Joanna, Silje og 

Nina som har gjort studiehverdagen til en bedre hverdag. Deres kunnskap og humør smitter 

og jeg er evig takknemlig for å ha blitt kjent med dere.  

Helt til slutt må jeg takke min samboer og kjæreste gjennom flere år, Magnus Jacobsen. Takk 

for all støtte og hjelp med korrekturlesning. Takk for eviglange diskusjoner om Habermas 

lang ut i nattestid. Takk for at du er deg. Din støtte og oppmuntring har betydd mer enn jeg 

klarer å beskrive.  

Prosjektet er støttet av Osloforskning. 

 

Helene, Desember 2015 
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1 Innledning 

 

Kjenner dere hvordan historien formelig oser ut av veggene her vi sitter i en av hovedstadens eldste 

restauranter? Er det ikke som om forne tiders stamgjester liksom bidrar til å skape en atmosfære, godt 

hjulpet av gamle møbler, vakkert dekkebord og en diskret, men effektiv service fra profesjonelle 

servitører med god, gammeldags yrkesstolthet?  

         Arntzen, 2012: 32 

Den 23.mai 1857 gikk startskuddet for det som skulle bli kjent som Engebret café. Engebreth 

Christoffersen (1828-1915) fra Odalen kunne med stolthet ønske presentable Kristiania 

borgere velkommen til en forfriskende drink og en velutviklet meny i sin nyetablerte café og 

restaurasjon. Den lå i umiddelbar nærhet til Christiania Theater, og som raskt tok på seg 

rollen som byens theatercafé. Christoffersen hadde hatt sine viktigste læreår som servitør i 

restaurant Sumpen som lå i kjelleren til Gamle Logen på Grev Wedels plass. Stedet som på et 

tidspunkt ble karakterisert som den eneste restaurant i byen med noe egentlig cafélivspreg 

over seg (Johnsen, 1904: 211). Betegnelsen cafélivspreg betydde derimot ikke at byen ikke 

hadde tilbud om skjenkesteder, men det eksisterende var tilbud for de fattigstilte og udannede, 

mente de fra den kondisjonerte klasse. Fra restaurant «Sumpen» tok Christoffersen med seg 

kunnskap om et kultivert selskapsliv og pustet liv inn i en ny institusjon, et sted som på ulike 

vis kom til å prege byens uteliv og vår kulturhistorie. Caféliv eller cafékultur var noe som 

skulle bli knyttet til borgerskapet sirkler, men ikke hvem som helst kunne ta seg friheten; 

caféene var i stor grad et mannlig privilegium og kvinner i byen hadde til å begynne med 

liten, eller ingen adgang.  

Navnet fikk caféen etter oppvarteren selv, et navn som har blitt videreført gjennom 

århundreskifter og ulike eiere: Engebret! I Christoffersens café møttes skuespillere, litterater, 

musikere, diktere og teatermenn, menn med tilknytning til kunst og kulturmiljøene i byen. De 

var både unge og radikale, men også eldre og dannede. Det var også her stambordet for en 

rekke sentrale politiske personer samlede seg i tiden forut for Venstres seier i 1884, og det var 

her noen av byens kvinner brøt seg gjennom den mannlige offentlige sfære. Engebret café var 

i en periode selve senteret i senteret av byen. Et populært møtested som etter hvert også ble et 

viktig møtested for mange av byens ruvende skikkelser. Mange av de vi leser om i norsk 

kulturhistorie har på ulike tidspunkt møttes på Engebret. Slik som Bjørnstjerne Bjørnson, 
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bohemene Christian Krogh og Hans Jæger, kunstnerbrødrene Brynjulf og Knud Bergslien, 

samt parlamentarismens far Johan Sverdrup. Dette er bare noen av de mange kjente navnene 

som har blitt tilknyttet Engebret café med årene. Miljøet på caféen var sammensatt. Det var 

der mange møttes for å lese sin avis, spiste sin middag, ta et glass med noe godt i eller spilte 

en omgang domino. På Engebret kunne du bli servert østers til 30 skillings porsjonen, få 

servert toddy i små glass for 40 øre glasset, og det var også det stedet damer for første gang 

våget seg inn på café under emansipasjonstidens tidlige fase, med Aasta Hansteen i spissen. 

Mange historier og fortellinger er fortalt og ligger som et bakteppe for hvordan caféen 

oppfattes i dag. Engebret café er et kulturminne. Det er byens eldste café, og er i dag fortsatt 

et sted der historie gjenskapes, oppleves og erindres.  

I denne oppgaven skal jeg gi et kulturhistorisk nærbilde av Engebret café gjennom et empirisk 

studie av Engebret café som sted. Gjennom ulike representasjoner knyttet til Engebret café 

skal jeg undersøke hvordan forholdet mellom caféen, menneskene og byen har preget og 

påvirket folks handlinger og handlingsrom, men også hvordan stedet påvirkes av menneskelig 

handling. Slik sett fokuserer oppgaven både på fortid og nåtid. Et overordnet perspektiv i 

studien er tanken om at et sted blir til gjennom prosesser og får betydning gjennom våre idéer 

og bruk av omgivelsene. Engebret café har fått sine fortellinger. Ikke bare er det fortalt om 

Engebret gjennom biografier og erindringer, stedet er også referert til i flere litterære romaner. 

Samtidig er caféen fortsatt materielt virkelig i så måte at den enda eksisterer og er åpen for 

publikum. Slik sett kan man oppleve historiens sus gjennom stedets fysiske væren. I dette 

ligger det en interesse for samspillet mellom mennesker og deres materielle omgivelser, og 

hvordan dette forholdet påvirkes og interageres på tvers av hverandre. I så måte er 

menneskene og fortellingene like viktig som stedet og det materielle.  Slike spor, både 

materielt og immaterielt er med på å konstituere og forsterke bestemte bilder av caféen som 

plass, og som fortelling. Spor fra fortiden er historiens relikvier, påpeker Anne Eriksen 

(1999). De er gjenstand for ærbødighet og kan brukes som rekvisitter for å påkalle, men også 

representere fortiden. Derfor vil fokuset være rettet like mye på handlingene som på det 

materielle.  

I dag har Engebret café status som et offisielt kulturminne, men det har også status som 

minneverdig. I dette ligger det et samspill mellom kulturminnevernet og folkelige 

engasjement. Hva som anses som verneverdig, både fra offentlige og private aktører er knyttet 

til valg og prioriteringer, og er også en diskusjon om caféens plass som en del av byen i dag. 
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Perspektiver og problemstilling 

Masterprosjektet tar utgangspunkt i Engebret café som sted og hvordan representasjoner av 

stedet på ulike måter bidrar til å diskutere cafékultur på 1800-tallet, samt hvordan disse bidrar 

til å portrettere, konstruere og opprettholde et bestemte bilde av Engebret café i dag. 

Oppgavens overordnede tematikk knytter seg an til offentlighet, bykultur og modernitet, og 

hvordan samspillet mellom mennesker og deres materielle omgivelser utfoldet seg på 

Engebret café. Cafékultur er noe som har lange historiske røtter tilbake til muslimsk 

kaffekultur på 1500-tallet, men caféen som fenomen er ofte knyttet til modernitetens 

fremvekst i byen. Jan Eivind Myhre (2006) peker på at man fra 1830-årene kan begynne å se 

tendenser til arenaer for en demokratisk diskuterende offentlighet etablerer seg. Denne 

offentligheten sprang ut fra idealer hentet fra Grunnloven av 1814, men også som følge av 

sentraliseringen av byrommet, der det dannet seg områder i samfunnet hvor flere mennesker 

kunne samles på et sted og hvor man kunne sette hverandre i stevne, både i privat og offentlig 

sammenheng (Myhre, 2006: 251). Dette er prosesser jeg mener har relevans for å diskutere 

Engebret café sin funksjon, og hvordan caféen ble oppfattet, brukt og gitt mening på 1800-

tallet. Samtidig er det av interesse å undersøke hvordan representasjoner av caféen i denne 

tiden i ettertid er blitt romantisert, beundret og brukt som modell for dagens presentasjoner av 

og forestillinger om Engebret.  

Med dette som bakgrunn vil min problemstilling og forskningsspørsmål være: I løpet av 

1800-tallet utviklet Kristiania seg som en moderne by. Dette hadde blant annet å gjøre med 

forskyving av grenser fra privat selskapelighet til offentlige former for sosialt samvær. Dette 

skiftet skjer i sammenheng med politiske, kulturelle og samfunnsmessige omveltninger som 

skapte behov for debatt og diskusjon. I denne sammenheng er caféen av spesiell interesse, 

fordi caféene etablerte seg som møteplasser i byen, lokalisert på områder som var nøytrale og 

slik sett la premisser for fri og åpen samtale. Mange historier fester seg til 1800-tallets 

cafékultur, både som møtested for byens sentrale personer, men også som viktig sosialt rom i 

forhold til hva som ble diskutert og gjort der inne. I den sammenheng vil mitt hovedfokus 

være knyttet til spørsmålene: Hvordan kan Engebret café stå som eksempel på cafékulturens 

betydning i Kristiania på 1800-tallet? Hvordan belyser historien om Engebret utviklingen av 

Kristiania, dens samfunnsliv og offentlighet? Og hvordan har dette fått betydning i måten vi 

tenker om Engebret på i dag?  
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Mine forskningsspørsmål er ment å bidra til en diskusjon om hvordan caféen har blitt formet, 

opplevd, brukt og gitt mening som sosialt rom. Jeg vil også diskutere, gjennom konkrete 

eksempler, hvordan fortiden kan iscenesettes, erindres og oppleves gjennom ulike 

minnepolitiske grep. 

 

 

Avgrensning 

Engebret café ligger på Bankplassen, et område inne i kvadraturen. Bankplassen er et området 

som først fikk oppmerksomhet etter at Norges Bank og Christiania Theater ble etablert i løpet 

av 1820- og 1830-årene, og fra 1863 også for Engebret café. I dag er Bankplassen er relativt 

tilbaketrukket området i hovedstaden, og har ingen uthevet plass knyttet til byens 

samfunnsliv. Men i en periode på 1800-tallet var dette byens kulturelle og økonomiske senter. 

Caféen må slik sett studeres som en del av et kulturelt landskap, et området som utviklet seg 

som et sted i byen folk hadde en bevissthet om, og følgelig også følelser til. Mitt analytiske 

bidrag, og oppgavens tema, tar sikte på å diskutere Engebret café i perioden 1860-1900. Dette 

fordi denne perioden representer en tid i tilknytning til fremveksten av en norsk offentlighet, 

en offentlighet som jeg vil argumentere for også fant sted inne på Engebret café, og som på 

ulike vis kom til å få betydning for den offentlige debatt. Denne tiden er også henvist til som 

selve «gullalderen» på Bankplassen, noe som understreker hvilken rolle Bankplassen hadde 

som byrom i denne perioden. Selv om hovedfokuset mitt vil ligge på tiden mellom 1860 og 

1900 vil jeg likevel vende blikket utover denne periode, både fremover, bakover og utenfor 

Engebret cafés vegger, der jeg ser det nødvendig å trekke frem elementer som er av betydning 

for oppgavens tema og problemstilling. I denne sammenheng vil både byutvikling, historisk 

kontekst og andre caféer og restauranter spille inn som komponenter 

I oppgavens siste analysekapittel skal det handle om caféen i nåtid og hvordan Engebret café 

står overfor en minnepolitikk. Denne delen er knyttet til en diskusjon og analyse om hvilke 

stemmer som er i spill i konstruksjon av Engebret som sted. Her er det en dialektikk mellom 

det offentlige historieapparat og kulturminnevern, og folkelige oppfatninger og kunnskap, i 

form av minner og fortellinger. I denne sammenheng beveger jeg med utover tiden 1860-

1900, og bruker ulike representasjoner som er ytret gjennom tiden for å danne et grunnlag for 
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å diskutere hvordan Engebret café, gjennom hendelser, handlinger, informasjon, formidling 

og fortellinger blir brukt i dag. Dette mener jeg er viktige komponenter i konstruksjonen av 

Engebret café som sted. Her vil det ligge et fokus på hvilke stemmer som er i spill, som 

opprettholder og skaper et bestemt bilde av Engebret café som en historisk café. 

 

Caféen som fenomen 

Caféen som europeisk møtested har noen av sine røtter fra den muslimske kaffekulturen 

tilbake på 1500-tallet. I følge Frans Oddner (2003) burde man i søken etter informasjon om 

caféen som fenomen, dens opprinnelse og dens arv gjøre seg kjent med kaffens historie fordi 

mange forskere anser oppdagelsen av kaffe og opprettelsen av kaffehuset som et viktig 

grunnlag for dannelsen av en europeisk cafékultur (Oddner, 2003: 48). Kaffen ble først 

introdusert for europeere som følge av økte handelsforbindelser og reiser til Istanbul på 1500-

tallet. Europeerne tolket kaffen som et nøkkelsymbol som bidro til å definere muslimsk kultur 

og deres skikker. Muslimenes kaffebruk ble observert med undring og begeistring for ikke 

bare smakte det rart og så udelikat ut, det gjorde også merkelige ting med kroppen. I 1609 

gjør en engelskmann et poeng ut av at til tross for den vonde smaken virket det som om 

kaffedrikken i seg selv inngikk i en sosial sjanger og inviterte til samtale (Ellis, 2004: 6). 

Kaffen ble drukket i muslimske kaffehus som fungerte som samlingspunkter for menn og som 

inviterte til åpen debatt og samtale på tvers av klasser. Kaffen virket stimulerende, skjerpet 

sansene og holdt deg våken. Dette var blant annet et aspekt som gjorde at kaffehuset ble 

ansett av europeerne som en mer dannet arena enn serveringssteder hjemme som ofte var 

knyttet til alkoholmisbruk. De ritualiserte formene som knyttet seg til kaffedrikken og 

kaffehuset fungerte som et viktig premiss i måten møtene ble organisert. For her var det slik 

at alle samfunnsklasser kunne delta og delta under forutsetningen om at de i kaffehuset var 

alle like: 

The rituals of coffee drinking reinforced this egalitarian idea , because all were served in turn, no man 

served another and, furthermore, each was seated according to the order of which he arrived, rather than 

the precedence usually encountered in the hierarchical Ottoman state 

        (Ellis, 2004: 9) 
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Denne sosiale rammen førte til at forskjeller innad i kaffehuset ble uvesentlig og fokuset ble 

rettet mot likeverd og samtale. Denne sosiale modellen skulle vise seg og ha overføringskraft 

og ble introdusert til europeiske land fra 1600-tallet. I Paris ble det blant annet sagt at kaffen 

var blitt opplysningstidens bensin (Wild, 2004: 124). I flere land ble kaffehusene ansett for å 

være senter for fri politisk diskusjon, og slik sett også oppfattet som problematiske av 

styresmaktene. Både i England, Sverige og Preussen ble det forsøkt å bannlyse både kaffe og 

kaffehuset og legge lokk på den politiske vendingen kaffekulturen hadde fått (Dokk Holm, 

2010: 42). Dette forbudet bunnet i styremaktenes redsel for at kaffehuset skulle fungere som 

steder som fremprovoserte en kritisk sfære der samtale og diskusjon oppfostret til liberale 

anti-etablerings bevegelser som rettet et kritisk blikk mot de herskende klasser i samfunnet. 

Mot slutten av 1700-tallet og i møte med 1800-tallet ble det tradisjonelle kaffehus i stor grad 

erstattet av steder som benyttet seg av andre serveringstilbud enn kun kaffe, men idéen om et 

samlested for samtale og diskusjon fortsatte, men nå i større grad knyttet til caféen (Ellis, 

2004: 215). Caféen ble spesielt populært i Frankrike, Italia, Tyskland og Østerrike der de 

fungerte som sosiale institusjoner knyttet til de intellektuelle miljøer: «In many cities the café, 

and the distinctive society it attracted, caught the attention of writers and artist as the source 

of entertaining anecdotes of an exotic and bohemian life» (Ellis, 2004: 215). Cafékulturen ble 

for mange et symbol på borgerlig emansipasjon og fungerte som viktige 

kommunikasjonsarenaer i den borgerlige offentlighet (Riddervold, 2009: 53), og slik sett også 

ansett for å være både urban og moderne (Ellis, 2004: 215). Det er i denne overgangen, fra 

tradisjonelt kaffehus til moderne café, at cafékultur kan tas i bruk som omfattende begrep og 

begynte å spre seg rundt om i europeiske byer og inn i kulturelle mønstre. Det er vel å merke 

nødvendig å poengtere at til tross for den ofte dominerende fremstillingen av cafélivet på 

1800-tallet, knyttet til intellektuelle kretser, er det også her som i alle andre kulturelle 

strømninger også variasjoner. Caféen fungerte likevel ofte som arenaer, knyttet til spesifikke 

miljøer som vernet om «sitt» publikum, og slik sett ofte representerer ulike subkulturer i 

samfunnet. 

Fremveksten av en cafékultur i Norge etablerte seg langt senere enn i andre europeiske land. 

Man ønsket at byen skulle få en status som kunne sette lille Kristiania på det europeiske kartet 

og Paris ble spesielt trukket frem som modell for byens etterstrebelser. Kristiania var fortsatt 

en liten provinsby i periferien av Europa, men etter hvert skulle også hovedstaden få en 

oppblomstrende cafékultur og fremstå som en moderne by. Fremveksten av slike 

publikumsrettede tilbud bidro til å markere overgangen til et moderne samfunn, materialisert i 



7 

 

byrommet på ulike måter. Betegnelsen café ble i startfasen i Kristiania tatt i bruk av finere 

serveringssteder og ble slik sett stående i kontrast til buler og kneiper som ble ansett som 

lavterskeltilbud til fattigfolk og arbeidere, der også alkoholforbruket til tider ble ansett som 

problematisk. Betegnelsen «restaurasjon» kom gradvis i bruk og anga litt større caféer som 

også hadde et tilbud av mat og alkoholinnholdige drikkevarer (Thon, 1985: 13). De 

nyopprettede caféene i byen ble raskt møtestedet for menn i de intellektuelle kretser og kom 

til å bli en kulturell markør i dannelsen av en riktig urban byborger. Cafélivet kom slik sett til 

å representere en moderne bykultur, men også en finkultur som representerte et offentlig 

selskapsliv i nye former, spesielt i tilknytning til kulturmiljøene. Til tross for caféens 

offentlige funksjon var cafélivet i dens tidlige fase et relativt lukket miljø og kvinner hadde 

liten eller ingen adgang. Frem til århundreskiftet i 1900 var de fleste caféer i byen lokalisert 

langs Østbanehallen og opp mot Bankplassen, men etter hvert som bysentrum flyttet vestover 

mot Karl Johans gate ble flere av Oslos kjente serveringssteder etablert langs byens nye 

hovedgate, slik som Grand café og Theatercaféen (Thon, 1985: 18). 

I norsk språkbruk er det vi kaller restauranter, begrepsmessig steder hvor man kan få varm 

mat og alle slags drikkevarer servert. Utover landet er det slik at det man gjerne kaller caféer 

er steder hvor det bare serveres kaffe og smørbrød og har mange likhetstrekk med tidligere 

kaffehus. I andre land betyr betegnelsen café at det ikke serveres varm mat, men alle slags 

drikkevarer og småretter serveres. I Kristiania var betegnelsen mer flytende. Man støtet på 

betegnelsen café når det i virkeligheten var tale om en restaurant, og restauranter kunne ha 

mer av et cafépreg over seg (Pedersen, 1924: 105). I tillegg fikk man mot slutten av 1800-

tallet og starten på 1900-tallet etter hvert en økning i antall avholdskaféer der alkoholdrikk i 

hvilken som helst form var ubetinget forbudt (ibid: 106). Sverre Thon (1985) beskriver den 

gamle cafékulturen i byen som en tid som hører historien til. Det er noe som har vært og ikke 

lengere er, men han mener likevel at mange av de tendenser som gjøre seg gjeldene i våre 

dager på utelivsområdet minner om utviklingen av cafélivet, og skriver: «Et nytt indisium på 

historie ofte har en tendens til å gjenta seg (Thon, 1985: 46). Han mener at denne tendensen er 

knyttet til at det i våre dager er blitt slik igjen at caféene er blitt et sted mange ønsker å være. 

Caféen er et møtested, i fortid som i nåtid, et sted som folk går til for å treffe kjente, men også 

for å stifte nye bekjentskap på en uformell og uforpliktende måte. Slik sett har caféen en 

viktig sosial funksjon, et sted av verdi og en del av vår levemåte i så måte at caféene og 

restaurantene ikke bare dekker elementære behov som mat og drikke, men også sekundære 

behov som sosialt samvær og adspredelse (ibid).  
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Tidligere forskning 

Studie av cafékultur plasserer seg i en europeisk forskningstradisjon som strekker seg over 

ulike akademiske disipliner, og er representert både i kulturhistorien, idéhistorie, filosofi, 

sosiologi, urban historie og samfunnsvitenskap. Felles for de fleste forskningsprosjekt om 

cafékultur er knyttet til tanken om caféen som en viktig møteplass, som 

kommunikasjonssenter og del av det offentlige rom. Ofte blir cafékultur assosiert med og 

knyttet til ulike intellektuelle miljøer, som samlet seg på caféer i sine respektive byer, og 

sammen påvirket samtidens rådende diskurser gjennom talens og pressens medium.  

Et banebrytende verk knyttet til studie av cafékultur er Jürgen Habermas og boken Borgerlig 

offentlighet fra 1961. Hans teoretiske bidrag er knyttet til måter å analysere forholdet mellom 

offentlighet og privatsfæren i den vestlige verden gjennom ulike historiske epoker. I denne 

sammenheng spiller blant annet kaffehuset en viktig rolle, fordi den la premisser for en 

diskusjonsarena i et rom som lå utenfor maktinstansene, og som ble benyttet til å utfordre den 

rammene for offentlige diskurs gjennom meningsutveksling mellom nye og flere deltakere. 

Samtidig mener han å påvise at offentligheten, slik som den utformet seg gjennom 

opplysningstiden og gjennom moderniteten, ikke nødvendigvis utgjør noe kritisk prinsipp 

lengere, til tross for at offentlighetssfæren stadig utvider seg. Verket til Habermas om 

borgerlig offentlighet er både kritisert og rost, og står som et av hovedverkene i moderne 

demokrati forskning. Det har lagt premisser for en videre forskning om bruken og 

betydningen av offentlige rom, offentlighet og demokratisk utfoldelse.  

Innenfor europeisk forskningstradisjon er det spesielt noen verk, knyttet til studie av 

cafékultur som peker seg ut. I denne sammenheng har kulturhistoriker Carl Emil Schorske 

(1915-2015) sitt verk Fin-de-Siécle Vienna: Politics and Culture fra 1980 spilt en vesentlig 

rolle. Boken er et bidrag som knytter seg an til intellektuell europeisk historie og tar for seg 

arkitektoniske sammenhenger mellom det han kaller høykultur og sosiopolitisk endring 

knyttet til det Østeriske intellektuelle miljø på 1800-tallet (Schorske, 1981: xviii). Implisitt i 

Schorskes fremstillinger er tanken om hvordan de intellektuelle miljøene i Østerrike, i 

motsetning i andre europeiske byer, var knyttet til en samhørighet, til tross for variasjoner i 

bakgrunn av politiske, kulturelle, kunstneriske og filosofiske utgangspunkt. Det østeriske 

intellektuelle miljøet beholdt sin vitalitet gjennom kaffesalongen og byens caféer der de delte 
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tanker og idéer i en blandet høykultur (ibid, xxvii). Schorske utforsker intellektuell historie og 

hvordan denne hadde sitt opphav og virkning i et samlet miljø og i tilknytning til offentlige 

møteplasser.  

Et annet viktig forskningsbidrag er Ray Oldenburg (1989) med boken The Great Good Place. 

Oldenburg, dreier fokuset vekk fra intellektuelle sirkler og europeisk intellektuell historie, og 

til de faktisk virkninger offentlige møteplasser har for samfunnet. Verket er en sosiologisk 

analyse av ulike offentlige møteplasser der blant annet caféen trekkes frem. Han presenter 

begrepet Third place, og bruker dette begrepet for å studere de ulike offentlige møteplassers 

bruk og funksjon, som står i et motsetningsforhold til hjemmet (first place) og jobben (second 

place). Oldenburg mener slike steder er like mye en del av det urbane landskap som en del av 

borgernes daglige liv og at slike møtesteder, på ulike vis, dominerer bilde man har av byen 

(Oldenburg, 1989: xv). I senere tid er Markmann Ellis sitt forskningsbidrag fra 2004 om 

Engelske kaffehus og dens kulturhistorie et bidrag til den kulturhistoriske forskning som 

trekker i historiske linjer til muslimsk kaffekultur og hvordan kulturmøter på 1500-tallet la 

premisser for en europeisk vekst.  

I skandinavisk og norsk sammenheng er studie av cafékultur et relativt lite forskningsfelt, 

men de som markerer seg har gjort gode og viktige arbeid. Først og fremst må nevnes Frans 

Oddner sin bok Kafékultur, kommunikation och gränser fra 2003 som er en sosialpsykologisk 

studie av det sosiale livet på caféer. Oddner sitt hovedfokus ligger på det konkrete samspillet 

på caféen som han setter i sammenheng med sosiale og kulturelle omstendigheter, samtidig 

som å studere grensene mellom deltakerne på caféen gjennom det samspillet som er tilstede. 

Dette studie er basert på et lengere feltarbeid og omhandler samfunnet innenfor en konkret 

plass, caféen.  

I norsk sammenheng utpeker blant annet doktoravhandlingen til Erling Dokk Holm fra 2010 

seg Coffee and the City. Avhandlingen er en samtidsdokumentasjon og analyse av kaffebarens 

fremvekst i byen og hvordan den har fått rolle som urbant fenomen og møteplass. Han har 

også publisert en artikkel Om kaffe og det offentlige rom (2006) der han undersøker bruken av 

kaffebaren som et offentlig rom og kaffe som essensielt trekk i moderne byer. Både i 

artikkelen og i doktoravhandlingen trekker han linjer til Jürgen Habermas sin studie av 

borgerlig offentlighet, og hvordan det er et bånd mellom kaffekonsum og utviklingen av et 

moderne demokratisk og liberalt samfunn (Dokk Holm, 2006: 31). Gjennom et tverrfaglig 

forskningsprosjekt, redigert av sosiologene Aksel Tjora fra NTNU og Graham Scambler fra 
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University College of London, ble det i 2013 publisert et forskningsprosjekt som resulterte i 

boken Café Society. Sentralt er hvordan caféen har en spesiell symbolisme knyttet til 

modernitet. Forskere fra forskjellige disipliner har bidratt med sine perspektiver og empiriske 

eksempler, noe som gir et variert perspektiv på caféen som rom.  

Mer konkret om fremvekst av offentlige møteplasser, og fremveksten av et café og 

restaurantliv i Oslo, finner man i ulike publiserte bøker av Sverre Thon som har gitt et 

grundig overblikk over byens serveringshistorie, knyttet til hotell og restaurantnæringen. 

Sverre Thon er siviløkonom og blant annet tidligere redaktør for Norsk hotell  - og 

restaurantblad. I 1985 utga han boken Hotell- og restaurantdrift i Christiania og Oslo som ble 

utgitt i forbindelse med Oslo hotell – og restaurantforeningens 100-års jubileum. I boken 

trekkes blant annet Engebret café frem som Oslos eldste café og restaurant og en kort 

gjennomgang av stedets historie og status fra 1800-tallet. Den som trolig har skrevet og 

bidratt mest på feltet knyttet til historien om en norsk cafékultur er Mentz Schulerud (1915-

2003). Schulerud er ingen forsker, men en norsk skribent, kulturarbeider og kåsør. Schulerud 

har gjennom en årrekke viet mange av sine arbeider til studier av norsk kunst og kulturliv. 

Dette har resultert i flere bøker slik som Norsk kunstnerliv (1960), På Grand i hundre år, 

1987-1974 (1974) og Nede på Engebret. Matsted og møtested i generasjoner (1994). 

Sistnevnte bok er en biografisk gjennomgang av Engebret cafés historie fra åpningen i 1857 

og frem til boksens utgivelse på 1990-tallet. Gjennom bruk av muntlige kilder, fortellinger, 

anekdoter og bilder gir Schulerud er levende bilde av Engebret café i fortid, og i samtid. 

Gjennomgående i Schuleruds arbeid er et formål om å løfte frem kunst og kulturmiljøene fra 

historien opp til et nivå som gir fortellingene fra kulturlivet mening for norsk åndsutvikling. 

Schulerud har vært en sentral aktør i konstrueringen av Engebret café som et sted som har 

vært med på å prege vår kulturhistorie. Gjennom sitt livslange arbeid skiver han også seg selv 

inn i historien. I tillegg til Schuleruds publiserte bok om Engebret er det i det historiske 

tidsskriftet St.Hallvard blitt publisert kortere artikler med referanser til Engebret.  

Studie av cafékultur strekker seg, som nevnt innledningsvis, over ulike forskningsdisipliner, 

og man kan si at feltet plasseres både i en samfunnsmessig og historisk kontekst. Mye av 

forskningen på cafékultur er i tilknytning til større byer som Paris, Wien, Berlin og Roma; de 

byene som ofte trekkes frem som modeller for europeisk kultur. I Norge er det et relativt 

beskjedent forskningsfelt knyttet til studie av caféer og cafékultur. I hovedstaden er det stort 

sett Engebret som åpnet i 1857 café, Grand café som åpnet i 1874, og Theatercaféen som 
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åpnet i 1900 som utpeker seg i historiske fremstillinger, der Grand café er det bevertningssted 

som frem til i år har blitt viet størst oppmerksomhet. Den 1.september 2015 stengte Grand 

café dørene etter 141 år i drift og i dag er Engebret café den siste rest av 1800-tallets 

cafékultur i hovedstaden. Derfor plasserer oppgaven min seg i en dagsaktuell kontekst og 

formidler en bit Kristiania historie i et kulturhistorisk perspektiv.  

 

Oppgavens gang 

Oppgaven er delt inn i syv kapitler med en start, midtdel og en avslutning. Kapittel en 

fungerer som en introduksjon til feltet jeg skal gå nærmere inn i. Her presenterer jeg tema for 

oppgave, mine problemstillinger og gjør rede for feltet jeg skal inn i. Kapittel to er knyttet til 

teori, materiale og metode. I kapittelet vil jeg introdusere mine teoretiske perspektiver, samt 

gi en oversikt over materiale som oppgaven er basert på. Deretter vil jeg gå over til å gjøre 

rede for mine metodiske grep som jeg vil følge oppgaven gjennom. I kapittel tre «Kristiania 

som hovedstad» gir jeg et overblikk over Kristianias byhistorie, med utgangspunkt i hvordan 

byen forandret seg materielt og hvordan dette la føringer på et sosialt offentlig liv. Jeg vil 

også gjøre en presentasjon av noen av byens caféer og hvordan de ble formet gjennom bruk, 

knyttet til intellektuelle kretser. Samtidig som jeg gir en presentasjon av byen og de materielle 

endringene som skjedde på kort tid, vil jeg samtidig gi en introduksjon til historien om 

Engebret café. Introduksjonen om Engebret café fører oppgaven videre inn i kapittel fire 

«Caféen som møteplass og ytringsrom» som er oppgavens første analysekapittel. 

I kapittel fire kapittelet skal jeg diskutere hvordan Engebret café, og det livet som utspilte seg 

der gjennom 1800-tallet, kan knyttes opp mot fremveksten av et borgerlig offentlighet. Jeg vil 

diskutere hvem de ulike aktørene var og hvordan de brukte caféen som møteplass og 

ytringsrom. Jeg vil også diskutere dette opp mot hvordan livet inne på caféen trekker 

paralleller til ulike debatter og hendelser som skjedde ute i samfunnet i annen halvdel av 

1800-tallet.  

Kapittel fem «Kjønn og sosiale grenser», oppgavens andre analysekapittel, skal i større grad 

handle om de som ikke var på café, forstått som kvinnene. I dette kapitelet skal jeg diskutere 

hvordan kjønnet praksis fikk utslag i det offentlige rom, og hvordan dette la begrensninger for 

kvinners bevegelsesfrihet og deltakelse i offentligheten. Jeg vil bruke konkrete eksempler fra 
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Aasta Hansteens liv og diskutere hvordan hennes synlige tilstedeværelse i byen utfordret 

forestillinger om kjønn og la premisser for endring av rom. I kapittelet vil jeg slik sett bruke 

fortellinger om og representasjoner av Hansteen, for å tolke kulturelle forestillinger, brudd og 

kontinuitet knyttet til cafélivet.  

Kapittel fire og kapittel fem er knyttet opp mot handlinger, forestillinger og diskurser med 

utgangspunkt i fortiden. I mitt siste analysekapittel, kapittel seks «Caféen som kulturarv» vil 

jeg, som tittelen avslører, diskutere hvordan fortiden er tilstede i dagens café. Det vil dreie seg 

en diskusjon om hvilke stemmer som er i spill, hvordan disse kommuniserer med hverandre 

og bidrar til å konstruere Engebret café som sted.  

Kapittel 7 er oppgavens siste kapittel og vil være en oppsummering av tanker og refleksjoner 

knyttet til de foregående kapitler.  
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2 Teoretiske perspektiver, materiale 

og analytisk rammeverk 

 

Kulturhistorisk forskning tar sikte på å undersøke menneskers handlinger og tanker i fortid og 

nåtid, og forbindelser mellom vår materielle kultur og menneskets fortolkning av 

virkeligheten. Dette betyr at man i kulturhistoriske studier legger vekt på historiske og 

kulturelle prosesser knyttet til kontinuitet, tradisjon, brudd og forandring som uttrykkes 

gjennom historiens spor (Selberg, 2002). Med fokuset rettet inn mot Engebret café er det også 

dette jeg ønsker å gjøre. Jeg vil diskutere, gjennom konkrete eksempler, hvordan livet på 

Engebret café artet seg og hvordan deltakernes handlinger og tanker, representert gjennom 

deres tolkninger og oppfattelser av virkeligheten, formidler en viktig historie i hovedstadens 

fortid.  Samtidig ønsker jeg å diskutere Engebret café som kulturminne, og se på hvilke 

stemmer som er i spill i en diskusjon om caféen som historisk verdifull.  

Jeg anser Engebret café som en arena for demokratisk utfoldelse, både som følge av hva som 

faktisk har skjedd inne på caféen, men også hvordan det som skjedde på caféen fikk 

påvirkning langt utover caféens rom. Jeg ønsker slik sett å plassere meg innenfor en moderne 

demokratisk forskning knyttet til offentlighetsteori. Samtidig er jeg opptatt av fortellingene 

som er tilstede og hvordan disse formidler erfaring basert på kulturell forståelse i tid og rom. 

Fortellinger kan uttrykkes på ulike måter og kan for eksempel fremstå som minner, anekdoter 

eller lengere historier om en fortidig opplevd virkelighet. Fortellinger formidler kunnskap, 

men kan også knyttes opp mot ulike motivkretser. I denne sammenheng ønsker jeg også å 

diskutere hvordan fortiden blir brukt til å konstruere et bestemt bilde av Engebret café i dag, 

og hvilke stemmer som ligger bak en slik prosess.   

 

Arven fra Jürgen Habermas 

Caféen er en del av det offentlig rom. Det vil si noe materielt, fysisk og med juridisk adgang 

for alle. Den er også en del av et samfunnsområde som fungerer som et sted der man får 

bekrefter at man lever sammen i et samfunn. Det offentlige rom har slikk sett grunnleggende 
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politiske og kulturelle funksjoner og er i en begrenset forstand et sted der borgerne møtes for 

å forme seg selv eller representere seg selv offentlig (Dokk Holm, 2006: 33). Bak denne 

påstanden ligger idéen om det offentlige rom som et dannet rom, en sfære som former ens 

personlighet som samfunnsvesen, og integrerer aktører inn i et samfunnsmessige systemet 

gjennom et spatialt begrenset felt (Ibid). Det offentlige rom, i tillegg til å omhandle vårt 

fysiske miljø, kan også henvise til et mer metaforisk plan med henblikk på begrepet 

offentlighet, forstått som en diskursiv praksis knyttet til debatt, samtale og ordskifte. Dette 

handler ikke om individets juridiske rettigheter om tilgang til det offentlige rom, men henviser 

til grupper og miljøer med klare politiske, kulturelle og sosiale mål som på ulike vis 

representerer offentlig mening. Altså, hvilke stemmer som er del av formingen av den 

offentlige mening.  

Det er først og fremst arbeidet til Jürgen Habermas (2002), Borgerlig offentlighet fra 1962, 

som har lagt mye av grunnlaget for studie av offentlige rom og offentlighet i moderne 

demokratisk forskning. Habermas sitt teoretiske bidrag knyttet til den offentlige sfære kan 

knyttes til tre distinkte analytiske områder 1) staten 2) økonomi og 3) arenaer for offentlig 

diskurs. De tre er alle forutsetninger for fremveksten av en borgerlig offentlighet fordi de alle 

er aspekter knyttet til fremveksten av det moderne samfunn. Punkt en er knyttet til 

overgangen fra et føydalsamfunn, med et overholde og en sentralmakt, til et moderne 

samfunn basert på et maktfordelingsprinsipp. Tidligere var all makt underlagt statsapparatet. 

Makten gitt fra konge til aristokrat eller elite, men der stanset det. Folket hadde lite eller ingen 

påvirkningskraft.  Som følge av markedsliberalisering etablerte det seg en økonomi med rot i 

privatfolk, og punkt 2 handler om hvordan økonomien satt premisser for fremveksten av en 

ny samfunnsgruppe; borgerskapet. Det nye borgerskapet utfordret det gamle føydalsystemet 

fordi de var økonomisk uavhengige og slik sett også fri. Dette fører over til punkt 3 som 

handler om hvordan borgerskapet tok friheten i bruk gjennom demokratiske arenaer utenfor 

maktsystemet og utfordret innholdet i det offentlige diskurs. Det er selve bruken av disse 

arenaene og hvordan det påvirket samfunnet som Habermas beskriver som den borgerlige 

offentlighetens fremvekst.  Gjennom ulike forum, basert på fri meningsutveksling, kunne 

borgerskapet danne en offentlig mening som etter hvert også statsmakten måtte forholde seg 

til. Habermas bruker selv eksempel fra England på 1600 og 1700-tallet, og hvordan 

fremveksten av kaffehus står som et ledd i en europeisk offentlighetsdannelse. Kaffehuset 

fungerte som et rom som fostret til fri meningsutveksling og baserte seg på demokratiske 

prinsipper. I kaffehuset kom folket, forstått som borgerskapet, til å representere en sfære 
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basert på private aktører som sammen utgjorde et publikum og utfordret makt diskursene 

(Habermas, 2002: 24). Kaffehuset og kaffehuskulturen inngår i en historie om borgeres 

politiske meningsdannelse i en periode der de ikke hadde reell politisk makt, men som de etter 

hvert krevde å få. Slik sett ble kaffehuskulturen viktig i dannelsen av et moderne og 

demokratisk samfunn, der hva som ble diskutert innad på kaffehuset også fikk påvirkning på 

samfunnet utad. Det er dette siste punktet (punkt 3) som skal vies størst oppmerksomhet i 

denne oppgaven, men det er likevel viktig å presisere sammenhengen i de tre punktene fordi 

dette også har overføringsverdi i norske forhold, om enn senere enn i andre europeiske land.  

Som følge av at Engebret café var et fast møtested for flere av samfunnets viktige personer, 

som på ulike vis har påvirket norsk kultur og samfunn, mener jeg det er relevant å diskutere 

Engebret café som en arena som utfordret den offentlige diskurs. Jeg mener at caféen fikk en 

viktig funksjon som samfunnspolitisk arena gjennom annen halvdel av 1800-tallet, og spesielt 

i oppløpet mot Venstres seier i 1884. Engebret café fungerte som en tenketank for mange av 

samtidens ruvende skikkelser, et sted som la premissene til rette for fri samtale på nøytral 

grunn. Her kunne de diskutere kontroversielle temaer uten redsel for utstøtelse og kritikk, 

samtidig som de kunne utfordre seg selv og sine standpunkt gjennom samtale. Samtidig kunne 

Engebret fungere som frisone mellom slagene.  

For Habermas blir tanken om fremveksten av en borgerlige offentlighet en sosial utopi, en 

idealtilstand som vokste seg frem i ulike arenaer tilknyttet det moderne samfunn. Derimot er 

det ikke nødvendigvis slik at hverken offentlige rom, slik som caféen, eller offentlighet, 

forstått som en diskursiv praksis, ikke er rammet av begrensinger og utfordringer. Erling 

Dokk Holm (2006) gjør seg blant annet bevisst på at det offentlige rom også er preget av 

forbehold, i så måte at det vil være begrensninger i bruken (Dokk Holm: 2006: 33). En slik 

tankegang er også knyttet til offentlighet og hvem denne offentligheten representerer. 

Engebret café som offentlig rom, og Engebret café som en del av en offentlig sfære vil også 

være preget av begrensninger, det være seg i bruken og måter caféen blir forstått og tolket på 

som rom i et samfunnssystem. I denne sammenheng ønsker jeg i kapittel 5 å diskutere kjønn 

og sosiale grenser knyttet til caféen. Cafélivet i Kristiania ble lenge forstått som en mannlig 

sfære og et mannlig privilegium. Byen, forstått som et sted å oppholde seg og med ulike 

sosiale tilbud var sterk påvirket av moralske og sosiale forestillinger om hva som ble ansett 

for mannens og kvinnens territorier. En kvinne skulle nødig oppholde seg mer enn akkurat 

hva som var nødvendig i byen, det vil si korte turer opp og ned Karl Johan, daglige gjøremål 
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eller en tur på konditoriet. Dette er noe som har forandret seg med tiden, og jeg ønsker å 

bruke Aasta Hansteen som et eksempel på hvordan fysisk tilstedeværelse og brudd på normer 

kan føre til at sosiale grenser utvides og til slutt oppløses som norm.  

I den sammenheng vil jeg trekke inn Nancy Fraser (1990), hennes teoretiske bidrag og 

feministiske kritikk knyttet til Habermas sin offentlighetsteori. På tross av kritikken mot 

Habermas følger hun teoriens grunnform. Ifølge Fraser er idéen om den offentlige sfære en 

ressurs fordi den utpeker en arena i moderne samfunn der politisk deltakelse utspiller seg 

gjennom talens medium; forstått som et rom der borgere intensjonelt handler gjennom felles 

interesser, en institusjonalisert arena av diskursiv samhandling (Fraser, 1990: 57). En slik 

arena er separert fra staten og tilbyr et sted for både produksjon og sirkulasjon av diskurser 

som i prinsippet også kan være kritisk til det etablerte, forstått som staten og andre 

maktinstanser. Den offentlige sfære er basert, likt som hos Habermas, på diskursive relasjoner 

der det er debatt og samtale i form av fri tale som er det vesentlige. Denne diskursive 

relasjonen er blant annet å finne innad i caféen, fordi det i dette rommet er et uavhengig 

forhold mellom maktinstansen (staten) og folket, og slik sett åpnes nye og alternative veier for 

innflytelse på offentlig debatt og mening. Konseptet om den offentlige sfære bidrar slik sett til 

å opprettholde et syn som skiller statsapparat og det økonomiske marked fra demokratiske 

forhold på nøytral grunn. Å holde disse sfærene adskilt er essensielt for demokratisk teori, 

mener Fraser, fordi det forutsetter måter å undersøke demokratiske prosesser adskilt fra 

statsmakten. Frasers kritikk av Habermas handler i stor grad om hvordan den tilsynelatende 

offentligheten man møter i hans teori ikke representerer en virkelighetsnær tilnærming da den 

i stor grad ikke tar hensyn til alternative måter å utfordre og påvirke den borgerlige 

offentligheten på. I den sammenheng presenterer Fraser begrepene Counter public og 

Multiple publics for å understreke det at offentlighet og det offentlige rom ikke er knyttet til en 

spesifikk måte å forstå påvirkning og dannelse av den offentlig diskurs på. Hun trekker linjer 

til hvordan blant annet kvinner og arbeidere gjennom historien har etablert sine alternative 

offentligheter i et forsøk på å bryte med den normative oppfatningen av demokratiske arenaer, 

slik som caféen på 1800-tallet og dens normer.  
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Sted, tid og fortelling 

Oppgavens tema er knyttet til et spesifikt og konkret sted. Innenfor kulturhistorisk forskning 

anses sted som noe knyttet til prosesser, og noe ikke statisk (Selberg, 2007). En slik forståelse 

forutsetter at det finnes en dialektikk mellom mennesker, sted, tid og rom som til sammen 

setter rammene for hvordan vi tenker om sted.  

Ved å fokusere på hvordan steder representeres gjennom ulike medium kan man enklere 

undersøke hvordan steder har vært oppfattet, brukt, forstått og gitt mening ut i fra sin tid og 

kontekst. Denne oppgaven handler om et sted - Engebret café - og om tid, og om fortellingene 

som omhandler dem begge. I folkloristisk forskning har man et blikk på fortelling som 

kulturbærende element, der fortellingen tematiserer ulike sider ved vår kultur og samtidig har 

elementer av både tid og sted i seg; de viser til noe og formidler mening. Tidsdimensjonen er 

sentralt i alle fortellinger, det samme med stedsdimensjonen og ved å bruke fortelling i 

forskningssammenheng vil forbindelsen mellom tids- og stedsdimensjonen være av 

betydning. Dette fordi de aller fleste fortellinger viser til noe som skal ha funnet sted, der de 

påberoper seg sannhet i tid og rom; de forteller historie (Amundsen, 2002: 10). Ifølge 

kulturhistoriker Knut Aukrust kan fortelling studeres på ulike vis: både som enkeltstående 

tekst, varianter av tekster, eller som utgangspunkt for kommunikasjon mellom individer, 

grupper eller nasjoner (Aukrust, 1999: 89). Fortelling, skriver Aukrust, skapes først og fremst 

i en fortolkningsprosess som peker på intensjoner, handlinger og konsekvenser; noe som 

trekker linjer til erfaring i tid og rom (Ibid). Fortelling må settes inn i en bred 

fortolkningsramme, de er deler av vår kultur og er med på å opprettholde, skape og formidle 

kunnskap og erfaring om fortiden, og fremtiden. Fra Engebret cafés historie er det mange 

fortellinger og fortellere i spill, og de er alle komponenter som bidrar til å skape mening og 

identitet til caféen i dag. Fortellingene fra og om Engebret aktualiseres til stadighet ved at de 

1) fortsatt blir fortalt 2) at de er nedskrevet og slik sett lever videre i skrift 3) inngår som en 

del av caféens materialitet og markedsstrategi. Alt dette og mer er med på å skape 

sammenheng, forståelse og mening til Engebret café som et sted. 
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Kulturminner 

Måten vi tenker historie, forstått som den bakgrunn vi alle kommer fra, henger i stor grad 

sammen med hva som formidles og forvaltes som historie gjennom historieapparatet. 

Historieapparatet forstås som: «samfunnets mer autoriserte leverandører og forvaltere av 

historie» (Eriksen, 1999: 14), og utspiller seg innenfor rammene av ulike ekspertsystem, slik 

som museumsvesenet, historiefaget og kulturminneforvaltningen. Engebret café skriver seg 

inn som en del av ekspertsystemene. På 1970-tallet ble bygget som huser caféen regulert til 

bevaring. At bygget får status som verneverdig betyr at kulturminnevernet står til ansvar 

for  at bevaringsstatusen er basert på riktige valg og  kunnskap, samtidig som de har et ansvar 

i forhold til hvordan bygget skal forvaltes og formidles.  

Kulturhistoriker Arne Lie Christensen (2011) setter spørsmålstegn ved hva et kulturminne er 

og samtidig hva som betegner kulturarv. I boken Kunsten å bevare. Om kulturminnevern og 

fortidsinteresse i Norge diskuterer Christensen kulturminnebegrepet og hvordan begrepet 

siden 1800-tallet har gjennomgått ulike betydninger og meningslag. I det store og hele handler 

betegnelsen kulturminner om faste kulturminner, fysiske ting i vårt kulturelle landskap. 

Vanligvis skilles det mellom juridiske og kulturelle forståelser av begrepet. I lov om 

kulturminnevern fra 1978 (med senere endringer) kapittel 1 §2 forstås kulturminner som: 

«Alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter 

seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til» (lovdata.no). En slik verdinøytral definisjon 

mener Christensen er en forutsetning for godt vernearbeid fordi vurderinger knyttet til hva 

som anses som verneverdig stadig endres og skiftes i takt med utvikling, epoker og kulturelle 

tendenser. Loven om kulturminner er viktig fordi det beskytter kulturminner gjennom 

lovverket og forutsetter å opprettholde en viss standard i forhold til bevaring. Dette er 

grunnleggende for bevaring av kulturminner, og for å opprettholde samfunnets materielle 

fortid. Samtidig mener Christensen at man må rette blikket mot hva som til ulike tider har blitt 

oppfattet som kulturminner. Engebret café er en del av det offentlige kulturminnevern fordi 

bygget er merket som en del av et bevaringsområdet. Men det er ikke alene dette som utgjør 

et steds status som historisk verdifullt. Det er slik sett like viktig å rette blikket mot folkelige 

oppfatninger, kunnskap og bevaringspraksis. I en diskusjon om Engebret café som historisk 

sted, er både det autoriserte historieapparat og de folkelige uttrykkene viktig som bidrag i en 

diskusjon om hvem som skaper historien, og hvordan den kommer til uttrykk.  
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Institusjonalisering av et offentlig historieapparat henger tett sammen med modernitetens 

fremvekst og det feltet av spenninger som dannet utgangspunktet for det moderne samfunn. 

Det er i denne perioden, med stadige store og raske endringer, at man får en bevissthet om- og 

interesse for historie som noe som står i fare for å bli borte. Dette er prosesser som påvirket 

fremveksten av historieapparatet, men også prosesser som førte til folkelig engasjement. 

Marshall Berman (2010) utforsker måter å forstå hvordan moderniteten påvirker og inngår 

som en del av individets og kollektivets kroppslige erfarings- og følelsesregister. Mennesker 

som handlende, følende aktører som finner seg selv midt i prosesser av store omveltninger, er 

tilbøyelig til å føle at de er alene i en verden som forandrer seg hurtig. Slike følelser har skapt 

mange nostalgiske myter om et førmoderne og tapt paradis. Oppfattelsen og erfaring av tid og 

rom, av en selv og andre, av muligheter og fare er grunnleggende måter å forstå omverden på 

og kan ifølge Berman kategoriseres som «kroppslig erfaring av modernitet». Å være moderne, 

skriver Berman, er å finne seg selv i et miljø som lover eventyr, makt, lyst, vekst og 

forandring av oss selv, men også av verden. Og på sammen tid, er det å være moderne, noe 

som truer med å ødelegge alt man har, alt vi vet og alt vi er (Berman, 2010: 15). Vi er alle 

aktører som puster, lever, erindrer og fortolker den verden vi lever i. Folkelige oppfatninger, 

forstått som de stemmer og krefter utenfor det offentlige historieapparat (og vernemiljø), har 

også sin kraft og sin stemme og viktige bidrag i en diskusjon om hva som oppfattes som 

historie og kulturminner. Historieapparatet, som samfunnets mer autoriserte leverandører og 

forvaltere av historie, er her viktig og har offentlig innflytelse. Samtidig er historie også 

knyttet til private aktører og uttrykkes både som minner, fortellinger og tradisjoner. 

 

Materiale 

Kildemateriale som oppgaven baserer seg på er en blanding av tekstmateriale, bilder og et 

feltarbeid. Arbeidet med kildeinnhenting har foregått under hele i skriveprosessen av 

oppgaven, noe som følgelig har ført til at nye ting har dukket opp og ført oppgaven i nye 

retninger. Hvilket igjen har skapt et behov for flere, eller andre type kilder.  

Skriftlige kilder:  

Mye av oppgavens empiri er knyttet til tekstbaserte kilder i form av ulike bøker, erindringer, 

avisinnlegg, skjønnlitteratur, et klipparkiv og offentlige rapporter og dokumenter. Boken til 
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Mentz Schulerud om Engebret café, Engebret café. Matsted og møtested i generasjoner, har 

vært en viktig inspirasjonskilde og fungert som et oppslagsverk. Jeg har brukt boken som en 

kilde som følge av den biografiske presentasjonen av caféens levetid, fra start til nyere tid. 

Kanskje det viktigste har vært det narrative aspektet som er tilstede gjennom hele boken. 

Schulerud skriver at han har basert seg på gamle kilder, men sier lite om hvor disse er fra og 

problematiserer ikke kildene ytterligere. Slik sett har det vært avgjørende å kunne finne frem 

til kilder som enten kan støtte opp under Schuleruds historiefremstilling, eller som avkrefter 

eller viser til andre fortolkningsmuligheter. Jeg har blant annet benyttet med av klipparkivet 

til Oslo Museum (OM) og deres samling knyttet til Engebret café. Klipparkivet er et 

oppsamlet arkiv med artikler og bilder fra Osloaviser og tidsskrift med publiserte artikler om 

Engebret café i tidsrommet 1907- 1986, 42 stykker totalt (full oversikt over disse er å finne i 

litteraturlisten).  Gjennom klipparkiver har det vært mulig å fange opp tendenser i måten 

Engebret café er blitt skrevet om i offentligheten. Mye av det som fremstår i Schuleruds bok 

kommer også til syne i klipparkivet fra OM. Lars Emil Hansen (2004) diskuterer det 

problematiske aspektet ved å benytte seg av klipparkiv i sin masteroppgave fra 2004. Her 

påpeker han blant annet at det i klipparkiv alltid er mulighet for at utvalget er basert på 

spesifikke valg, som ikke fremstår som opplagt for den som leser (Hansen, 2004: 14). Et 

klipparkiv kan slik sett fremstå som unyansert og man skal være klar over dens svakheter før 

en bruker et slikt materiale som kildegrunnlag. Men et klipparkiv har også muligheter og 

verdier i seg som historisk kilde som følge av at det, likt som mye annet tekstmateriale, 

formidler mening.  

Som supplement til de nevnte kilder har jeg i tillegg benyttet meg av annet skriftlig materiale i 

form av andre tidsskrift som ikke er representert i klipparkivet. Dette har gjort at jeg hele 

tiden har kunne se kildene i lys av hverandre, finne uoverensstemmelser og eventuelle brudd 

og sprik, men også sammenheng og likheter, der sistnevnte har vært den rådende. Mange 

erindringsbøker og historiefremstillinger fra og om gamle Kristiania er tatt i bruk og vært 

verdifulle kilder som følge av deres tilknytning til minner og følgelig deres erfaringsnærhet. 

Dette erfaringsnære aspektet er også tilstede i de skjønnlitterære bøkene jeg har benyttet meg 

av, der Engebret café skriver seg inn som en del av Kristiania miljøet.  

En byundersøkelse gjennomført av Folkemuseet i 1951 om Engebret café har også vært til 

stor hjelp, der både fortellinger, fakta og tegninger av det materielle har gitt et bilde av 

Engebret café i forskningssammenheng. I tillegg er offentlige rapporter fra folketellinger, 
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adressebøker, arkitekturbøker, byleksikon og reguleringsdokumenter knyttet til tomten til 

Engebret café brukt for å kunne sette seg inn i den mer tekniske og institusjonaliserte 

historien om stedet.  

Bilder: 

 I oppgaven er flere malerier, tegninger og fotografier benyttet som kildegrunnlag. Med 

innhenting av bilder har digitale arkiv vært et sentralt hjelpemiddel, og da spesielt 

www.oslobilder.no og www.digitaltmuseum.no. Fra disse sidene har jeg hatt mulighet til å 

studere bilder og kontakte de aktuelle institusjoner for ytterligere informasjon. Jeg har også 

brukt flere bilder som henger på Engebret café fra tidligere tider. Både fotografier og 

malerier, som er blitt malt av caféens stamgjester og gitt i gave, eller som form for betaling 

ved mangel på penger. Disse bildene har vært spesielt viktig fordi de inngår som en del av 

hele caféens historie og identitet.  

Feltarbeid:  

Som følge av at Engebret café fortsatt er i drift var det en selvfølge å besøke caféen og snakke 

med nåværende eier. For meg var det viktig å komme i fysisk kontakt med det stedet jeg 

skulle studere for på den måten å nærme meg historien på en annen måte enn kun gjennom 

tekst og bilder. Jeg har hatt to møter med nåværende eier av caféen, samt korrespondanse på 

mail. Under vårt første møte fikk jeg omvisning i caféens lokaler. Jeg fikk en detaljert 

beskrivelse av de ulike rommenes funksjoner, og hvilke elementer, fortellinger og mennesker 

som blir trukket frem som viktige for caféens historie, samt hvordan caféen ønsker å fremstå i 

dag. Her har også gjenskapelse av fortiden vært en viktig forutsetning for dette arbeidet, og 

caféen fremstår materielt som et sted som plasserer seg selv i kontakt med historien og 

fortellingene fra fortiden. Feltarbeidet har gitt nødvendig kunnskap om det materielle, men 

også de sosiale relasjonene som fortsatt er tilstede gjennom fortellingene. Under feltarbeidet 

fikk jeg også tips av dagens innehaver om et arrangement som skulle holdes på cafeen, kalt 

«Grieg aften». Dette gikk jeg følgelig på, en aften på Griegs stamcafé og middag i Griegs ånd. 

Jeg har ikke brukt spesifikke ting som ble sagt eller gjort som utgangspunkt i mine 

diskusjoner, men kvelden var likevel av betydning fordi jeg fikk en erfaring av hvordan 

caféens historie synliggjøres gjennom ulike grep. Til sammen har feltarbeidet dannet en 

forståelse av rammene historien har spilt seg ut i, og hvordan historie kan påvirkes og 

forsterkes gjennom materialitet og ulike grep.  

http://www.oslobilder.no/
http://www.digitaltmuseum.no/
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Metodisk rammeverk 

Kildemateriale som oppgaven baserer seg på er en blanding av tekstmateriale, bilder og et 

feltarbeid. Arbeidet med kildeinnhenting har foregått under hele i skriveprosessen av 

oppgaven, noe som følgelig har ført til at nye ting har dukket opp og ført oppgaven i nye 

retninger. Hvilket igjen har skapt et behov for flere, eller andre type kilder.  

Skriftlige kilder:  

Mye av oppgavens empiri er knyttet til tekstbaserte kilder i form av ulike bøker, erindringer, 

avisinnlegg, skjønnlitteratur, et klipparkiv og offentlige rapporter og dokumenter. Boken til 

Mentz Schulerud om Engebret café, Engebret café. Matsted og møtested i generasjoner, har 

vært en viktig inspirasjonskilde og fungert som et oppslagsverk. Jeg har brukt boken som en 

kilde som følge av den biografiske presentasjonen av caféens levetid, fra start til nyere tid. 

Kanskje det viktigste har vært det narrative aspektet som er tilstede gjennom hele boken. 

Schulerud skriver at han har basert seg på gamle kilder, men sier lite om hvor disse er fra og 

problematiserer ikke kildene ytterligere. Slik sett har det vært avgjørende å kunne finne frem 

til kilder som enten kan støtte opp under Schuleruds historiefremstilling, eller som avkrefter 

eller viser til andre fortolkningsmuligheter. Jeg har blant annet benyttet med av klipparkivet 

til Oslo Museum (OM) og deres samling knyttet til Engebret café. Klipparkivet er et 

oppsamlet arkiv med artikler og bilder fra Osloaviser og tidsskrift med publiserte artikler om 

Engebret café i tidsrommet 1907- 1986, 42 stykker totalt (full oversikt over disse er å finne i 

litteraturlisten).  Gjennom klipparkiver har det vært mulig å fange opp tendenser i måten 

Engebret café er blitt skrevet om i offentligheten. Mye av det som fremstår i Schuleruds bok 

kommer også til syne i klipparkivet fra OM. Lars Emil Hansen (2004) diskuterer det 

problematiske aspektet ved å benytte seg av klipparkiv i sin masteroppgave fra 2004. Her 

påpeker han blant annet at det i klipparkiv alltid er mulighet for at utvalget er basert på 

spesifikke valg, som ikke fremstår som opplagt for den som leser (Hansen, 2004: 14). Et 

klipparkiv kan slik sett fremstå som unyansert og man skal være klar over dens svakheter før 

en bruker et slikt materiale som kildegrunnlag. Men et klipparkiv har også muligheter og 

verdier i seg som historisk kilde som følge av at det, likt som mye annet tekstmateriale, 

formidler mening.  
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Som supplement til de nevnte kilder har jeg i tillegg benyttet meg av annet skriftlig materiale i 

form av andre tidsskrift som ikke er representert i klipparkivet. Dette har gjort at jeg hele 

tiden har kunne se kildene i lys av hverandre, finne uoverensstemmelser og eventuelle brudd 

og sprik, men også sammenheng og likheter, der sistnevnte har vært den rådende. Mange 

erindringsbøker og historiefremstillinger fra og om gamle Kristiania er tatt i bruk og vært 

verdifulle kilder som følge av deres tilknytning til minner og følgelig deres erfaringsnærhet. 

Dette erfaringsnære aspektet er også tilstede i de skjønnlitterære bøkene jeg har benyttet meg 

av, der Engebret café skriver seg inn som en del av Kristiania miljøet.  

En byundersøkelse gjennomført av Folkemuseet i 1951 om Engebret café har også vært til 

stor hjelp, der både fortellinger, fakta og tegninger av det materielle har gitt et bilde av 

Engebret café i forskningssammenheng. I tillegg er offentlige rapporter fra folketellinger, 

adressebøker, arkitekturbøker, byleksikon og reguleringsdokumenter knyttet til tomten til 

Engebret café brukt for å kunne sette seg inn i den mer tekniske og institusjonaliserte 

historien om stedet.  

Bilder: 

 I oppgaven er flere malerier, tegninger og fotografier benyttet som kildegrunnlag. Med 

innhenting av bilder har digitale arkiv vært et sentralt hjelpemiddel, og da spesielt 

www.oslobilder.no og www.digitaltmuseum.no. Fra disse sidene har jeg hatt mulighet til å 

studere bilder og kontakte de aktuelle institusjoner for ytterligere informasjon. Jeg har også 

brukt flere bilder som henger på Engebret café fra tidligere tider. Både fotografier og 

malerier, som er blitt malt av caféens stamgjester og gitt i gave, eller som form for betaling 

ved mangel på penger. Disse bildene har vært spesielt viktig fordi de inngår som en del av 

hele caféens historie og identitet.  

Feltarbeid:  

Som følge av at Engebret café fortsatt er i drift var det en selvfølge å besøke caféen og snakke 

med nåværende eier. For meg var det viktig å komme i fysisk kontakt med det stedet jeg 

skulle studere for på den måten å nærme meg historien på en annen måte enn kun gjennom 

tekst og bilder. Jeg har hatt to møter med nåværende eier av caféen, samt korrespondanse på 

mail. Under vårt første møte fikk jeg omvisning i caféens lokaler. Jeg fikk en detaljert 

beskrivelse av de ulike rommenes funksjoner, og hvilke elementer, fortellinger og mennesker 

som blir trukket frem som viktige for caféens historie, samt hvordan caféen ønsker å fremstå i 

http://www.oslobilder.no/
http://www.digitaltmuseum.no/
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dag. Her har også gjenskapelse av fortiden vært en viktig forutsetning for dette arbeidet, og 

caféen fremstår materielt som et sted som plasserer seg selv i kontakt med historien og 

fortellingene fra fortiden. Feltarbeidet har gitt nødvendig kunnskap om det materielle, men 

også de sosiale relasjonene som fortsatt er tilstede gjennom fortellingene. Under feltarbeidet 

fikk jeg også tips av dagens innehaver om et arrangement som skulle holdes på cafeen, kalt 

«Grieg aften». Dette gikk jeg følgelig på, en aften på Griegs stamcafé og middag i Griegs ånd. 

Jeg har ikke brukt spesifikke ting som ble sagt eller gjort som utgangspunkt i mine 

diskusjoner, men kvelden var likevel av betydning fordi jeg fikk en erfaring av hvordan 

caféens historie synliggjøres gjennom ulike grep. Til sammen har feltarbeidet dannet en 

forståelse av rammene historien har spilt seg ut i, og hvordan historie kan påvirkes og 

forsterkes gjennom materialitet og ulike grep.  
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3 Hovedstaden Kristiania 

En storby uten restauranter og caféer er utenkelig, skriver Oscar Pedersen (1924) og viser til 

hvordan Kristiania har utviklet seg fra å være en liten og primitiv by på 1600-tallet til å bli en 

moderne storby. I løpet av det nittende århundre var caféer og restauranter blitt en 

fremtredende del av bybildet i Kristiania og etablert seg som populære møteplasser. Ikke bare 

serverte stedene mat og drikke til sultne og tørste sjeler, men caféen hadde også en viktig 

funksjon fordi det var et sted der idéer kunne drøftes blant samtidens idealister innenfor kunst 

og politikk der målet var å forme kultur og samfunn. På caféene ble: «(…) institusjoner født, 

kaféen var en smeltedigel for samtidens aktive ånder, men også for drevne drukkenbolter. Det 

sydet og kokte i alle kroker og spiritusen gjorde enhver spirituell» (Grøtvedt, 1991: 7).  

I dette kapittelet skal jeg gjøre rede for utviklingen av Kristiania som by på 1800-tallet. I 

oppgavens analysekapitler skal jeg rette blikket inn mot Engebret café, men jeg ønsker i dette 

kapittelet å fokusere på hvordan byen forandret seg og slik sett plassere caféen i sammenheng 

med byvekst, modernitet og utvikling av det offentlige rom. Dette gjør jeg fordi jeg ønsker å 

plassere Engebret café i en historisk, materiell og sosial kontekst. 

 

En hovedstad med ambisjoner 

Overgangen til 1800-tallet førte i første omgang ikke med seg direkte store endringer av livet 

i Kristiania. Byen hadde drøye 9000 innbyggere, bykjernen var liten. Utenfor bygrensen lå 

forsteder som huset flere fattigstilte borgere. Byen var lenge forbeholdt de velstående og deres 

sosiale ramme var satt til privat selskapelighet. Det lille utelivet som fantes var heller simpelt 

og sirkulerte rundt primitive kjellerkneiper og buler. Utelivstilbudet ble sett ned på av de 

velstående og ble for mange et rent fattigmannstilbud. I 1814 blir Kristiania hovedstad og en 

gradvis endring av både levekår og byliv fremkommer i nye former. Hovedstadsstatusen førte 

med seg at byen fikk en rekke nye funksjoner og en moderniserings og urbaniseringsprosess 

begynte å spinne. Byen fikk sentrale offentlige institusjoner, industrien vokste seg sterk langs 

Akerselva og forstedene blir etterhvert innlemmet i byen. I løpet av få tiår ble byen et sted 

flere ønsket å være, både embetsmenn, borgerskap, mellomklasse og arbeidere fant sin plass 

og i 1900 var innbyggertallet steget til i overkant av 200 000 innbyggere (Tvedt, 2010:7-8). 
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De strukturelle og materielle endringene som fant sted påvirket også bylivet sosialt og sakte 

men sikkert utviklet det seg et liv utenfor hjem og arbeid med byen som sin scene.  

Det som opprinnelig fremsto som hovedstaden var et lite og avgrenset området som i dag 

kalles Kvadraturen, og var lokalisert på det gamle Akersneset. Byen ble flyttet til dette 

området i 1624 som følge av den siste store bybrannen i middelalderbyen Oslo som lå på 

andre siden av Bjørvika og ved Alnaelva, og som i dag går under navnet Gamlebyen. Det var 

kong Christian IV som tok beslutningen om å flytte byen og gi den navnet «Kristiania». 

Tanken var at byen nå ville være beskyttet av Akershus festning og skulle rammes inn av et 

forsvarsnett med voller og bastioner rundt byen. Innenfor disse vollene lagde kongen en 

byplan etter renessansens idealer om geometrisk orden; et kvadratisk rutenett som skulle følge 

byens oppbygning og organisering. Gatenettet kjennetegnes fortsatt i dag med sine tydelige 

rette og like brede gater som avgrenses i rettvinklede kvartaler, og er bakgrunnen for navnet 

Kvadraturen. I den nye byen var det krav om å bygge i mur eller utmurt bindingsverk for å 

begrense brannfaren. Gjennom 1600 – og 1700-tallet var Kristiania en rolig by og var på 

mange måter et sted i periferien. Befolkningen var liten og i stor grad representert gjennom 

adelige og formuende borgere. Som følge av en oppblomstring i trelasthandel, økonomisk 

vekst og byutvidelse endret Kristiania seg gradvis fra å være en by for militær drift og 

embetsmannstanden til å bli en handelsby med et stadig økende mangfold av innbyggere. 

Vollene som en gang hadde omkranset byen ble i denne perioden fylt igjen og muliggjorde 

for videre utbygging av byen (Ibid: 11-12).  

Det er først fra 1830-årene at det begynner å skje merkbare endringer i Kristiania. Dette hadde 

å gjøre med at byen etter hvert kunne by på egnede arenaer for en demokratisk offentlighet 

(Myhre, 2006: 251). Historiker Jan Eivind Myhre beskriver utviklingen av byen etter 1830-

årene gjennom fem stikkord og mener det har å gjøre med: konsentrasjon og sentralisering, 

industrialisering, offentlighet og byen som drøm og mareritt. I alle disse stikkordene ligger 

det både forutsetninger og grunnlag som Myhre mener var avgjørende for utviklingen av et 

moderne bysamfunn, der Kristiania ble stående både som motor og modell for norsk 

urbanisering. Som følge av industrialiseringen fra midten av 1800-tallet ble det større 

klasseskiller innad i Kristiania. Både en voksende middelklasse, samt en fremvoksende 

arbeiderklasse førte til mer markerte klasseinndelinger, men også klassevandringer. Det ble 

for mange om å gjøre å vise hvilken klasse man tilhørte, eller den man strebet etter å tilhøre 
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og byen fikk en rolle som ikke bare bosted, men også åsted for den fremvoksende borger -og 

middelklassen (Ibid: 252).  

 

Offentlige rom som byens kjerne 

Bankplassen er blant de områdene i byen som både etablerer seg og markerer seg som 

offentlig plass etter 1814. Plassen ligger i et avgrenset område mellom Kirkegata, Kongens 

gate og Myntgata inne i Kvadraturen og hadde tidligere vært nært tilknyttet det militære liv 

som hadde utspilt seg på Akershus festning.  Som følge av byens nye hovedstadsstatus ble det 

bestemt at dette området skulle frigjøres til offentlig bruk og fungere som bysentrum for den 

ferske hovedstaden. Det var fortsatt ulike behov en hovedstad måtte etterstrebe og flere av de 

skulle lokaliseres i dette området i løpet av få år. Bestemmelsen om å frigjøre denne plassen 

inne i Kvadraturen førte til at de siste rester fra de nedre festningens voller og glacis ble revet 

og fylt igjen. Dette la grunnlag for videre arbeid, med det formål om å skape et sted som 

skulle romme en del av den norske stats offentlige bygninger, først og fremst knyttet til sivil 

og militær forvaltning (Tvedt, 2010: 66). I løpet av 1820 og 1830-årene skulle både Norges 

Bank og Forsvarsdepartementet bli bygd, i 1828 og 1834-1835, der førstnevnte er opphavet til 

navnet Bankplassen. I tillegg til å huse noen av byens viktige offentlige bygg, representert 

gjennom det økonomiske og militæret skulle også Bankplassen bli byens kulturelle senter. 

Det ble bestemt at plassen skulle huse det som kom til å bli Kristiania første ordentlige 

offentlige teater, Christiania Theater. I Departements-Tidende for 1836 står det uthevet:  

Ved Kgl. Resol af 30. Marts sidstl. Er det naadigst bestemt, at den paa vedlagt Kart med a, b, c, 

betegnede, Staten tilhørende Tomt, beliggende imellem Depotbygningen, Banken, Professor Sørenssens 

Gaard og Kirkegadens Forlængning, uden Godtgjørelse maa overdrages til det i Christiania opprettede 

Theaterinteressentaskab for derpaa at opføre et offentlig Theater (…) Theatrets Vedkommende 

indkjøbes og derefter udlægges til offentlig Plads (…) 

        (sitert i Bilton, 1999, 34) 

 

Som følge av bestemmelsen om å bygge teateret ble både det økonomiske, militære og 

kulturelle representert i et og samme område, og Bankplassen forvandlet karakter fra å være et 

lukket og avgrenset område, til å bli byens offentlige senter. Kulturinstitusjoner, slik som 
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utbyggingen av Christiania Theater, ble særdeles viktig fordi dette var et tilbud som favnet 

om en større andel av byens borgere, som fritidsaktivitet, noe som i en tid fremover skulle 

være et rent borgerlig privilegium. Teateret etablerte seg som en plattform i dannelsen av en 

kulturell habitus, og ble sentral for den borgerlige ideologi. Fremførelse av kunstformer som 

litteratur, musikk, billedkunst og teater foregikk i byene og markerte en stadig viktigere 

offentlighet (Myhre, 2006: 288). Det nye folkelivet på Bankplassen tematiseres godt i 

fargelitografiet til Heinrich Grosch fra 1838, året etter at teateret åpnet dørene for publikum. 

  

«Christiania Aar 1838». Mennesker i bymiljø: Bankplassen med Christiania Theater.   Foto: OsloMuseum 

Utviklingen av Bankplassen ble viktig fordi det representere et nytt sosialt rom og ble for 

mange det første og tydeligste stedet knyttet til modernitetens fremvekst i Kristiania. Bilde 

ovenfor tematiseres et område i vekst, et sted som har forvandlet seg fra å være øde og stille 

til å bli en viktig plass for byens offentlige liv. Byens hurtige vekst ble også merkbar i 

hovedstadens vestligere del.  

I 1820-årene begynte samtidig som utviklingen av Bankplassen planleggingen om å bygge en 

presentabel kongebolig. Grunnsteinen til byens nye slott ble lagt oppe på Bellevue-høyden i 

1825 og arbeidet skulle foregå helt frem til 1849. Byggingen av slottet la premisser for nye 

byutvidelser og utvikling av byrommet. Den kommende kongebolig lå utenfor det 

opprinnelige bysentrum, men ble i 1859 innlemmet som en del av Kristiania by. For å knytte 
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slottet med byen, som da var Kvadraturen, ble det anlagt en ny gågate for å legge forbindelse 

mellom de to. Gaten fikk navnet Karl Johans gate, etter den svenske unionskongen Karl 

Johan. Det nye gateløpet formet seg som en paradegate i europeisk stil og langs dens akse ble 

parker anlagt, butikker åpnet, og caféer synlig. Kulturhistoriker Arne Lie Christensen påpeker 

vel å merke at det er først etter at universitetet blir innviet i 1851, øverst vest langs gatens 

akse, at byens sosiale sentrum utvider seg fysisk (Christensen, 2007: 33). Bankplassen og 

Grev Wedels plass fikk nå konkurranse som byens kulturelle senter og folkelivet spredte seg 

utover byens områder. Ifølge den franske historikeren Philippe Aries (1977) markerer 1800-

tallet et høydepunkt i utvikling av europeiske byer og urban sivilisasjon. Før 1800-tallet var 

byene i stor grad preget av separate og avgrensede nabolag og gater som utgjorde egne 

fellesskap i samfunnet. I løpet av århundre kom dette til å endre seg som følge av 

sentralisering og oppsamling av folk i tilknytning til større områder. Dette ser vi både i måten 

Kristianias bygrenser ble utvidet og fremveksten av nye offentlige plasser og rom.  

 

Cafélivet i byen 

Det var et beskjedent uteliv i Kristiania til langt utover 1800-tallet og det er først mot slutten 

av århundre at et offentlig folkeliv begynner å pulsere. Som følge av materiell og fysisk 

utbygging av byrommet ble forholdende lagt til rette for at også livsformene, knyttet til det 

sosiale, endret seg. Det sosiale, skulle like mye som det materielle og strukturelle knyttes til 

modernitet og bygde på: «(…) en forutsetning om fremskritt for individer og samfunn; det 

inneholdt en offentlig sfære der meninger kunne brytes; det kalte seg demokratisk» (Myhre, 

2006: 273). Paris ble ansett som modell for byens bestrebelser og byen får sakte, men sikkert 

sine egne soireer, restauranter og caféer. Henrik Jæger karakteriserer utviklingen av Kristiania 

i løpet av 1800-tallet som «et Paris i lommeformat» (Jæger, 1898: 85). Tidligere var både 

forlystelser og sosial aktivitet bundet til privat selskapelighet, men denne tradisjonen hadde 

fulgt det attende århundre i graven som følge av at den ikke sto til de nye forholdene i byen 

etter århundreskiftet (Ibid: 72). De nye sosiale forhold ble blant annet nå uttrykt gjennom 

byens nye gatenett og promenader, offentlige teater og et fremtredende café og restaurantliv.  

Det startet vel å merke i det små. Da teateret åpnet i 1837 var dette langt på vei det eneste 

stedet i byen hvor borgerskapet kunne oppleve selskapslivets gleder i offentligheten. I 
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teaterlokalet lå det et serveringssted kalt «Punchesalen» som ble den tekniske benevnelsen på 

det som var det nærmeste man kunne komme en restaurant eller café i moderne form: «Det 

ansaaes for uomgjængelig fornødent, at skulde man have den fulde nydelse af en teateraften, 

maatte man i en mellemakt have noget at nyde (…) (Mørch, 1901: 125). Og denne nytelsen 

kunne man finne i et glass punsj, den glade selskapsdrikk gjennom 1800-tallet. Christiania 

Theater og Punchesalen markerer en begynnelse av et borgerlig selskapsliv i det offentlige 

rom.  

Blant de første kjente bevertningssteder som kunne kalle seg caféer var det «Freyse’s Nibbe» 

som var tilknyttet et av byens største hotell «d’Angleteire», «Ihles vin-kjælder» som lå på 

hjørnet av Kongensgate og Karl Johans gate, «L’orsa» der Henrik Ibsen tidligere var gjest, og 

«Sumpen» som lå i kjelleren til Gamle Logen (Logen) på Grev Wedels plass, som ble 

hyppigest besøkt (Thon, 1985: 13). Sistnevnte ble omtalt som byen første «ordentlige» 

restaurant, som ikke hadde noe å gjøre med at det ikke fantes andre restauranter i byen fra før, 

men trolig at dette var det første sted som huset et blandet selskap, men samtidig et dannet. 

Engebreth Christoffersen, som i en periode mellom 1848-1857 jobbet som servitør i 

restaurant «Sumpen», omtalte stedet i 1840 og 1850 årene som: «(…) den eneste Restaurant 

hvor der var noget egentlig kaféliv» (Johnsen, 1904: 211). Det ble tidlig sagt at byen ikke 

hadde tilbud der «borgerlige kunne drikke med anstand», men dette skulle raskt endre seg 

som følge av at grupper med en viss status begynte å ta caféen i bruk som sine faste 

møteplasser.  

«Det lærde Holland» var navnet på en krets som tidlig markerte seg rundt om på byens caféer 

og som blant annet bidro til å legge premissene til rette for den kulturelle status caféene skulle 

få. «Det lærde Holland» var opprinnelig en gruppe åndsinteresserte menn som samlet seg for 

å dyrke deres felles litterære interesser (Ording, 1927). I denne kretsen var blant annet Henrik 

Ibsen og flere av samtidens aktive ånder innenfor kulturlivet. Kunstnere av ulike slag var en 

gruppe som i betydelig og økende grad bidro til å gi caféene betydning som institusjoner, 

arenaer som skulle få status som viktige rom i dannelsen av en norsk offentlighet. De yndede 

steder som ble besøkt når de ønsket å tilfredsstille den «litterære vegabond-natur» som de alle 

kjente på, var Nibbes kafé, Hotel d’Angleterre og Engebret Christoffersens café de steder som 

gikk på rundgang: «Denne driven-om paa kafeer (…) blev med et (…) indført uttrykk kaldt 

for «at dra på vidderne»» (Ording, 1927: 11). Betegnelsen caféliv eller cafékultur var enda 

termer man enda ikke hadde en sterk bevissthet rundt, men ble med kunstnerne en markør for 
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å skille de finere bevertningssteder fra de små og enkle. Det var de dannede og 

samfunnsengasjerte som gikk på café og de var alle menn.  

 

Med Engebreth kommer “Engebret” 

Sverre Thon kaller det tidlige cafélivet i Kristiania som opptakten til det som skulle bli 

Engebret café. Caféen åpnet i 1857 og ble: «Så å si fra starten av (…) stamkafé for 

skuespillere ved teateret og mange andre av byens kunstnere og kulturpersonligheter, og ikke 

minst for den politiske opposisjonen under Johan Sverdrups ledelse» (Thon, 1985: 19).  

Og det var takket være Engebreth Christoffersen fra Odalen, som tidligere hadde vært servitør 

på Sumpen, at hjørnecaféen på Bankplassen åpnet. I løpet av kort tid som servitør i Kristiania 

hadde Christoffersen klart å spare opp nok til å starte sin egne lille café. Han startet med en 

liten café i Kirkegaten. Bedriften gikk godt og formuen til Christoffersen vokste. I 1863 hadde 

han tjent opp nok til å kunne kjøpe den gamle hjørnegården fra 1760, Bankplassen IB og 

etablere det som kom til å bli kjent som byens teatercafé. Trolig hadde Engebret kjent og følt 

på et økende behov for et større samlingssted knyttet til det folkeliv som etter hvert hadde 

festet seg til Bankplassen. Selve hjørnet på den nykjøpte gården til Christophersen var 

avskåret, slik at det blir tre sider i gårdens fasade. På de tre sidene ble det malt: «Engebreth 

Christophersens café & restaurant». Når publikum, og da særlig de som kom fra Christiania 

Theater på andre siden av plassen, ønsket en forfriskning, en matbit eller en prat etter en 

forestilling var det kun «Engebreth» som lyste ut mot teaterets side. Naturlig nok ble caféen 

bare hetende «Engebret» på folkemunne. Selv h’n falt vekk i de fleste stavelser og omtaler av 

stedet.  Navnet har vel og merke ikke hatt noen entydig skrivemåte opp gjennom årenes løp 

og brukes, både hos Henrik Ibsen og Hans Jæger, med betegnelsen «Ingebret». At navnet fikk 

en slik personlig vri kan tyde på et tett bånd mellom sted, eier og gjester. 

I folketellingen fra 1865 (Digitalarkivet) står Engebreth Christoffersen oppført som «husfader 

og restauratør» knyttet til Bankplassen 1. I tillegg til hans kone, Karen Jeanette Birgitte 

Johnson, bor det øvrige 10 husholdningsmedlemmer på samme adresse: En husholderske, to 

husjomfruer, fem tjenestepiker, og to tjenestedrænger. Alle disse titlene forteller oss at 

husholdningsmedlemmene trolig var tilknyttet den driften som Christoffersen førte. Ved neste 

folketelling i 1875 (Digitalarkivet) var antallet steget til 19 husholdningsmedlemmer totalt. I 
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tillegg til Engebreth Christoffersen og hans hustru var det nå oppført: Et pleiebarn, fem 

husjomfruer, åtte tjenestepiker, to gårdsgutter og en regnskapsfører. Betegnelsen 

«Husjomfru» var et begrep som ble brukt på 1800-tallet og som ofte betegnet ugifte kvinner 

som var erfarne i sitt fag; huslige fag. Husjomfruen var ofte den som fordelte arbeid blant 

tjenestefolk og øvrig kjøkkenpersonale. At antallet jomfruer i gården var fem stykker i 1875, i 

tillegg til tjenestepiker og gårdsgutter, vitner om at det var stor tilstrømning av folk til cafeen 

og at man følgelig trengte et representativt personale for å imøtekomme pågangen. Personen 

som står oppført som regnskapsfører, og tidligere tjenestedreng, Ole Knudsen, er han som 

senere skulle komme til å overta caféen med sin bror, Knud Knudsen, etter at Christoffersen 

trakk seg tilbake i slutten av 1870-årene. Brødrene Knudsen drev caféen frem til 1916 (Thue, 

1951).  

 

Uten mat og drikke, duger helten ikke 

 

Hjemmelagde fiskekaker, torskehoder, østers og champagne, og varm toddy var noen av de gledene 

kunstnere, politikere og andre gjester fant på Engebret’s café. Men de fant også noe mer; venner og 

kollegaer å diskutere med, sine stambord (…). 

         (Klipparkiv, OsloMuseum) 

 

I en skildring av cafélivet fra 1800-tallet kan vi lese at noen av byens caféer burde skjemmes 

over sine gjesters overstadige inntak av alkohol: «Ved et bord sidder i en stiv Klokketime tre 

tykke Mænder med Hat, Frakke og Kaloscher paa og Paraplyer i hænderne, de drikker 

sammen en halv Øl og 15 Drammer (…)» (Ørebladet, 1907). Og det hører med til 

dramdrikkingen at ytterklærne holdes på! De alkoholnytende selskaper beskrives også i 

kunstnerforeningens historie, hvor mange av deres medlemmer var faste stamkunder på 

Engebret café. Jahn Otto Johansen (2010) forteller i boken Kunstnerforeningen 150 år om 

byens yngre kunstnere og hvordan de etter hvert sørget for at kunstnerkretsen og deres 

forening fikk et rykte på seg for å være mer preget av selskapelige fester ute på caféene enn å 

være representanter for et aktivt norsk kunstnerliv. De ble et kjent innslag blant Kristianias 

uteliv og skapte både liv og røre (Johansen, 2010: 35). Politiassistanse grunnet slike offentlige 
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festiviteter var likevel et sjeldent syn og som regel lå festlighetene på et overkommelig nivå. 

Engebret Christoffersen minnes blant annet tilbake til byens tidlige caféliv og påpeker: «Det 

var en hyggelig tid (…). Den gang snakkede man aldrig om Politi, alle, som kom i Kaféen, 

var gode venner (…) (Johnsen, 1904: 211). Forfatteren Rudolf Muus (1862-1935) mente at de 

skjerpede forhold kan knyttes opp mot caféenes evne om å tilby gode matvarer til alkoholen, 

men også det at brennevinet var så billig at folk ikke syntes: «det var ikke saa stor stas ved 

det» Muus, 1927: 41). Sverre Thon (1996) følger opp i like tanker og skriver i Kaféliv i 

Christiania og Oslo at møtesteder med mat og drikke har vært viktige for byens liv. Han 

referer til hvordan drikke og matkultur har spilt inn som viktige komponenter i 

selskapeligheten på caféene, om det så var morgenkaffen med smørbrød, formiddagsmaten 

med en aperitiff eller pjolter til kvelds.  

På Engebret café var det kun søtt øl, dram, toddy og punsj som ble servert av 

alkoholinnholdig drikker til å begynne med (Johnsen, 1904: 212). I et intervju fra 1907 

forteller en av caféens stamgjest, maleren Knut Bergslien, at det ble drukket mest toddy i 

1860 og 1870-årene, og at den kjente pjolteren først kom i 1880-årene (Ørebladet, 1907). I 

1951 gjennomfører representanter fra Norsk folkemuseum en byundersøkelse knyttet til 

Engebret café. I undersøkelsen gjøres både intervjuer, innsamling av avisartikler, tegning og 

observasjoner for å danne et bilde av livet på caféen. I serveringsdisken inne i caféen sto det 

på daværende tidspunkt hyller med flasker som ble brukt til å servere brennevin og likører. 

Av utvalget kunne man lese på flaskene: Absinthe, marasquine, martell, augustiner, 

angostuna, cacao, anisette, feuillantine, meukow, curacao, guava rom (Molaug, 1951), noe 

som tyder på at utvalget av brennevin nå var blitt mer variert enn det som er blitt nevnt 

tidligere. Bak på flaskene var det oppført en gradsinndeling og på fremsiden et malt 

innskriftsbånd med navnet på innholdet i flasken malt i rødt og svart mot hvit bunn. Etter at 

gjestene hadde valgt ut sin alkoholinnholdige drikk ble det helt over i karafler som ble satt på 

bordet til gjestene slik at de selv kunne skjenke hvor mange glass de selv ønsket. Karaflene 

hadde også gradering for avlesning, noe som skulle forsikre både kelner og gjester at 

utregningen til slutt ble riktig (Engelstad, 1953: 147). To av karaflene som fortsatt var i bruk i 

1951 var karafler fra 1860 årene og tyder slik sett på at dette var en ordning caféen har brukt 

over lengere tid.  
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To serveringskarafler fra 1860-årene. Den ene med påskriften «Absinthe».               Foto: Norsk Folkemuseum 

Pjolter og absinthe var tilbud som caféene i byen fikk i 1880-årene. Knut Bergslien forteller at 

pjolteren ble bragt til Norge av finnene: «I begynnelsen slog den ikke noget videre an, men 

efterhaanden har alle Mennesker begynt å drikke Pjolter. Og det drikkes en fortræffelig 

mengde» (Ørebladet, 1907). I følge Schulerud (1994) tilhørte Bergslien den mer moderate 

toddy og punsj kulturen og hadde lite til overs for det som skulle kjennetegne bohemenes 

pjolter og absinthe selskaper i 1880-årene (Schulerud, 1994: 41). Dette synet delte trolig 

Bergslien med flere av stamgjestene på Engebret café, og spesielt de «eldre» representanter i 

kunst og kulturmiljøene satte måteholdet som en dyd, der tanken var å ikke skjemme seg bort 

i overstadig beruselse. Bjørnstjerne Bjørnson var blant annet av de som holdt alkoholnivået på 

et minimum. I en hektisk hverdag kunne likevel Bjørnson nyte et glass champagne når han 

besøkte Engebret, men han skal ifølge en historie brått ha reist seg en aften på caféen, knytt 

neven og forstyrret et beruset selskap. Der skal han ha sagt med en høy røst at det ikke noe 

sted i byen ble drukket vekk så mye talent som på Engebret. Måteholderne, slik som 

Bergslien og Bjørnson, var ikke nødvendigvis imot hverken alkohol etter festligheter, men 

ønsket å være forsiktig med brennevinet. Bjørnson med sitt ruvende samfunnsengasjement 

ønsket ikke og ville ikke bli sett eller oppfattet som en som brukte tiden til fyll, men heller 

bruke tiden mellom slagene til fred og ro.  
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Avslutning 

I 1880 var antallet caféer blitt i overkant 130 stykker og mot århundreskiftet var det blitt 

nærmere 300 (Kristoffersen, 1995: 10), et antall som understreker en by i vekst. Caféene ble 

møtesteder i byen, et sted for å spise, drikke, diskutere og sosialisere blant likestilte borgere. 

Caféen ble også symbolsk knyttet til modernitet og fremvekst og bidro til å trekke folk ut av 

hjemmet og inn i byen. Det nye sosiale utelivet var vel å merke i stor grad knyttet til menn av 

borgerskapet, et privilegium som de i en tid fremover skulle ha for seg selv.  

Cafélivet som hadde etablert seg på Engebret, og på andre caféer i byen, hadde utviklet seg 

innenfor en nøytral sone, et sted utenfor arbeid, hjemmet, men også utenfor etablerte 

maktdiskurser. Dette var er viktig premiss i sammenheng med hva som senere skulle foregå 

inne på caféene og som på ulike vis kom til å utfordre noen av samfunnets konvensjoner og 

etablerte normer.  
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4 Caféen som møteplass og 

ytringsrom  

I annen halvdel av 1800-tallet ble samfunnet stadig mer politisert, og folk tok i større grad del 

i den offentlige debatt enn tidligere. I Kristiania handlet den politiske striden først og fremst 

om kampen for eller imot embetsmannsstaten, og en høyrekonservativ og kongetro regjering 

eller et liberalt Norge, med rot i venstresiden. På den politiske venstresiden sto Bjørnstjerne 

Bjørnson og Johan Sverdrup som landets fremste agitatorer som i denne perioden både har 

skapt fortellinger og bygd historie. De var radikale, hver på sin måte: Bjørnson som 

kulturpolitisk frigjører og Sverdrup som politisk visjonær. I samme periode var caféen blitt en 

tydeligere arena i det offentlige rom og sto i kontrast til det formelle rommet knyttet til 

politikk og samfunn, der en friere diskurs la premisser for en diskuterende sfære. Bylivet i 

Kristiania fikk tydeligere miljøer, der blant annet et rikt foreningsliv etablerte seg og mange 

knyttet bånd til caféen og brukte de som sine sosiale møtepunkt.  

I ulike perioder har et av Oslos mest kjente serveringssteder, Engebret café, vært blant byens 

mest sentrale møteplasser og lagt premisser for en diskuterende offentlighet. I litteraturen som 

finnes om Engebret café blir det ofte henvist til storslåtte fortellinger som trekker linjer 

tilbake til 1800-tallet rike cafékultur. Med Bjørnstjerne Bjørnson som stamgjest, fest – og 

kamptaler, om Johan Sverdrup og dannelsen av partiet Venstre, caféen hvor en kvinne viste 

seg for første gang, og ikke minst: Engebret café som hovedstadens møteplass. Disse 

fortellingene bidrar til å tematiserer hvordan caféen er blitt oppfattet som rom og kan brukes 

for å diskutere fremveksten av en borgerlig offentlighet, med rot i caféen.  

 

Kunsten blir politisert 

I Norge er det først fra 1830-årene man i Norge kan begynne å se tendenser der arenaer for en 

demokratisk diskuterende offentlighet slår rot, og at det først er i denne perioden og fremover 

at det danner seg områder i samfunnet der flere mennesker kunne samles til samme tid og 

samme sted å sette hverandre i stevne på ulike vis (Myhre, 2006, 251). Dette beslektet med 

Habermas sin forståelse av borgerlig offentlighet. Han mener offentlighet har å gjøre med det 

stedet, forstått som det sosiale rommet, der sivilsamfunnet på ulike vis kobles til staten i form 
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av meningsstrukturer, forstått som en sfære der privatfolk møtes og utgjør et publikum i så 

måte av å gi uttrykk for meninger (Habermas, 2002: 2). En slik fremstilling av borgerlig 

offentlighet retter seg mot folket, og ikke kun makteliten, og er en måte å kunne diskutere 

offentlighetens fremvekst på, sett i lys av norske forhold. 

Tidlig i norsk cafékultur var det først og fremst kunstnerne som markerte seg som et felles 

miljø og 1800-tallets cafékultur handler i stor grad også om 1800-tallets kunstnere. Norge 

hadde lange tradisjoner med kunstnere som reiste utenlands for å danne kontakter med 

kunstnermiljø i utlandet og anskaffe riktig utdannelse. Her kunne de oppleve det urbane 

storbyliv og ta med seg impulser tilbake til hjemlandet, ikke bare av kunstnerisk art, men også 

av sosial (Baar Kristoffersen, 1995: 10).  Etter løsrivelsen fra Danmark begynner norske 

kunstnere smått å rette blikket mot sitt eget land og kultur og flere vendte hjemover, spesielt 

etter februarrevolusjonen i 1848 (Johansen, 2010: 13). En interessekonflikt som startet i 1830 

årene, mellom Johan Sebastian Welhaven og Henrik Wergeland, som omhandlet deres syn på 

kunsten og Norges forhold til Danmark spredde seg i både tid og rom og skapt et splittet miljø 

blant byens kunstnere. Welhaven mente Norge ikke skulle bryte de kulturelle båndene til 

Danmark tvert, slik som Wergeland ønsket, fordi han mente Norge måtte bruke tid på å finne 

sin kulturelle og politiske profil. Welhaven anså Wergeland som rå, brutal og som en trussel 

mot norsk åndsliv. Wergeland, på den annen side, mente Norge skulle bryte alle bånd til 

Danmark og samtidig kreve selvstendighet fra Sverige. Debatt hadde startet i det små i Det 

Norske Studentersamfund, men som følge av at Kristiania var en liten by spredte debatten seg 

også ut i offentligheten og videre i tiden fremover.  

Kulturdebatten var i stor grad tilknyttet en diskusjon om hva som skulle være eller anses som 

norsk nasjonalkultur og hadde røtter i løsrivelsen fra Danmark i 1814, den nye 

unionsinngåelsen med Sverige, samt en gryende nasjonalromantisk ideologi. Norge sto nå i en 

politisk situasjon med svensk konge på toppen og mange mente det var viktig å verne om, og 

påse at Norges interesser ble tilstrekkelig ivaretatt, både politisk og kulturelt. Kunsten ble et 

viktig medium som talerør for å fremme samfunnskritiske spørsmål, noe både litteratur og 

kunst fra denne tiden vitner om. Kunsten ble stadig mer politisert, og slik sett også utsatt for 

kritikk Noe som igjen førte til at kunsten ble aktualisert som vare, samtaleemne og utsatt for 

debatt. Det var med dette i tankene man først i 1848, så igjen i 1860, etablerte det som kom til 

å hete Kunstnerforeningen, en forening av og for kunstnere eller kulturarbeidere i Norge. Et 

sted å fremme kunsten som det kraftigste middel til åndsutvikling, og som middel til å utbrede 
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og befeste sosiale tendenser i samfunnet (Jæger, 1898: 106). Kulturdebatten, gikk på tvers av 

og krysset politikkdebatten, som kjempet for eller imot politisk frigjøring fra Sverige og 

kongemakten. Men de to var på ingen måte to avgrensende debatter og handlet først og fremst 

om Norge som nasjon.  I denne perioden ble mange mer bevisst på Norges nasjonale kultur. 

Et kulturpolitisk identitetsprosjekt som skulle følge ut gjennom resten av 1800-tallet. Mange 

av Kunstnerforeningens medlemmer engasjerte seg dypt i denne debatten, og foreningslivet 

ble for mange en inngangsport til den offentlige debatt der man i fellesskap kunne ytre sin 

mening. 

 

Caféen som ventil 

 

Jeg tror ikke replikkens kunst har været utfoldet her i byen slik som en time på Engebret (…). Mange av 

de ting som er blitt stående i vår litteratur vilde overhodet ikke blitt til hvis ikke forfatterne og 

journalister hadde sittet og pratet på Engebret…. Det var ikke dikterverker, men replikker! 

                                                                                                                              (Klipparkiv, OsloMuseum) 

Caféer har gjennom historiske epoker ofte vært utformet som steder som har utjevnet sosiale 

forskjeller og fostret til samtale og sosialt samvær. Betegnelsen cafékultur brukes ofte for å 

tematisere de intellektuelle kretser med tilknytning til caféer gjennom historien, som på ulike 

vis har bidratt til å forme offentlige mening. Det at caféen er del av et samfunnsområde som 

både er offentlig, men innenfor en nøytral sone, har vært et viktig premiss i dannelsen av 

cafékultur slik det fremstilles i europeiske sammenhenger, og trekker linjer til demokratiske 

prosesser om fremveksten av moderne samfunn. Sosiologen Aksel Tjora påpeker at det ikke 

er nok å klistre en plakat på en vegg og kalle det en café fordi: «Folkene i kaféen er nesten 

alltid kaféen. (…) Omgivelsene, interiøret er kulissene som det sosiale samværet utspiller seg 

i» (Brandslet, 2013).  Dette sosiale samværet er knyttet til forestillinger om et sted der 

diskusjoner, basert på fri samtale utgjør kjernen av hva cafékultur er, et sted der idéer har blitt 

støpt og som til tider har utviklet seg som handlinger hvorpå deres påvirkningskraft har truffet 

langt utenfor caféens som rom. Caféen har på denne måten fungert som en viktig arena for 

utviklingen av demokratiet og det moderne samfunn.  
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Habermas argumenterer for at europeiske storbyer løpet av 16- og 1700-tallet skulle komme 

til å overta elitens kulturelle funksjoner og at byens «overvekt» ble fastlagt gjennom nye 

institusjoner som til tross alle innbyrdes forskjeller fikk samme samfunnsmessige funksjoner; 

nemlig kaffehuset og caféen (Habermas, 2002: 29-30). Han knytter denne påstanden til 

historiske hendelser hvor caféen skapte et klart skille mellom regentskap og eliten på den ene 

siden, og de borgerlige på den andre. Denne revolusjonære borgerlige sfære la premissene for 

et senter for kritikk som først var litterær og kunstnerisk og senere også politisk. Habermas 

mener at det som følge av denne kritiske aktivitet at det etter hvert begynner å fremkomme en 

dannelsens likestilthet mellom elitens selskap og de borgerlige intellektuelle. En forskyvning 

av grenser for hvem som kunne bli betegnet med nok sosial og kulturell kapital til å tale og 

ytre seg. Dette førte til en forskyvning av hvem som ble oppfattet som offentlighetens bærere, 

men også offentligheten i seg selv (ibid).  

 

Hvem var de? 

 

(…) image allow us to ‘imagine’ the past more vividly. (…) our position face-to-face with an image 

brings us ‘face-to-face with history’. (…) Although texts also offer valuable clues, image themselves are 

the best guide to the power of visual representations in the (…) life of past cultures 

                                                                                                                                (Burke, 2001, 13). 

Så hvem var egentlig cafégjengerne på 1800-tallet og hva gjorde de? I litteraturen om 

cafékulturen i Kristiania på 1800-tallet skapes et bilde av et miljø preget av byens “kjendiser”; 

ulike mennesker som på forskjellig vis har satt sine spor med sitt liv og virke. Anekdoter og 

fortellinger fra cafélivet etablerer forestillingen om en tilværelse som i stor grad sirkulerte 

rundt spesifikke kretser, og som bidro til et kulturelt og intellektuelt åndsliv i byen.  

Historikeren Peter Burke (2001) påpeker i boken Eyewitnessing hvordan bilder bidrar som 

vitnesbyrd over tidligere tider i menneskers utvikling og at det gjennom bilder er mulig å lese 

strukturer av tankegang og representasjoner fra og om en gitt tid. Spor etter cafékulturen fra 

det nittende århundre kan vi finne igjen både i trykk, materialitet, men også i bilder. Fra det 

gamle café- og utelivet nede på Bankplassen er det blant annet blitt produsert en rekke bilder 
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som er av interesse som analyseredskap, for å diskutere cafélivets miljø, dynamikk, praksis og 

bruk.  

 

Bilde nr 1: Fortaus-servering på Engebret café, Christian Krogh.                                              Foto: OsloMuseum  

Bildet ovenfor viser en blyanttegning tegnet av Christian Krogh med motiv fra uteserveringen 

på Engebret café, trolig fra 1870-årene. I front sitter tre menn rundt et bord og er selve 

senteret for handlingen i bildet. På høyre side sitter skuespiller Johannes Brun (1832-1890) på 

en benk, mens skuespiller Hjalmar Hammer (1846-1896) og litterat Henrik Jæger (1854-

1895) sitter på hver sin stol på venstre hånd. Alle tre bærer pene dresser og flosshatt. I tillegg 

har Johannes Brun en stokk som han holder i venstre hånd. Kleskoden på caféen for øvrig er i 

samme stil, noe som tyder på en dannethet i cafémiljøet. Ut døren kommer en servitør med et 

brett med glass og drikke, noe som går igjen på bordet til de tre herrene. Både Hammer og 

Jæger er lent forover med et kroppsspråk som antyder en samtale. Den sosiale settingen 

spiller seg ut i et miljø med flere grupper samlet rundt små bort i et relativt maskulint miljø. 

Helt bakerst i bilde fremstår en sittende profil i feminin form, med lav hatt og kjole.  
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Bilde nr. 2: Blyanttegning fra Engebret café av Christian Krogh, 1877                                  Foto: Digitaltmuseum 

Bilde nr 2 er i likhet med forrige bilde en blyanttegning av Christian Krogh (1852-1925) og 

tydeliggjør det at Krogh selv har relasjoner til cafélivet. I front av bilde er fokuset rettet mot et 

bord i uteserveringen til caféen. Fra vestre, og noe utydeligere enn de andre på bordet, er 

kunstneren og bohemen Krogh selv som sitter i et selskap med maleren Edvard Diriks (1855-

1930), landskapsmaler Ludvig Skramstad (1855-1912) og maler Frits Thaulow (1847-1906). I 

likhet med forrige bilde har alle mennene på seg hatter og dress eller lang jakke. Thaulow 

sitter til høyre i bildet på en benk har hånden sin utstrakt i en form for gestikulering, et 

kroppsspråk som antyder at han ytrer noe eller er i ferd med å si noe. Bilde fanger en sosial 

setting basert på samtale og sosialt samvær. I bakgrunnen er det skissert utydelige mennesker, 

men som likevel fremstår med hatter og aviser. Slike faktorer bidrar til denne dannetheten 

som også fremkom i bilde nr. 1. Tore Dyrhaug (1984) poengterer det at klesdrakten, i langt 

høyere grad enn i dag, var et tydelig signal på hvem man var og hvor på samfunnsstigen man 

tilhørte. Flosshatten var blant annet forbeholdt borgerskapet og var en kulturell markør 

(Dyrhaug: 1984: 16). 
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Bilde nr. 3: Kameratgjengen på Engebret, malt av Knud Bergslien, 1886.                   Foto: Digitaltmuseum 

Bilde nr 3 er malt av Knut Bergslien (1827- 1908) og er en fremstilling av hans kameratgjeng 

på Engebret café. Fra venstre sitter Bergslien selv, så følger kjøpmann Stoltz, billedhugger 

Brynjulf Bergslien (1830-1898), apoteker Maschmann (1835-1901), arkitekt Holm-Munthe 

(1848-1898), maler Reinholdt Boll (1825-1897) og hans fetter, korpslege Lorentz Ring (1832-

1904). De sitter alle rundt bordet, kledd i fine dresser og piper i munnen eller hånden. På 

bordet står små glass som likner små toddyglass eller punsjeglass, noe av det som ble drukket 

mest på denne tiden, spesielt i selskapelige settinger. Om den avbildede Reinholdt Boll 

forteller maleren Wilhelm Peters (1851-1935), som også var blant Engbebret cafés 

stamgjester,i sin erindringer Hvad jeg saa og hvem jeg mødte, at Boll var en av Engebrets 

faste kjerneklientell. Han tilbragte så mye tid der at man påsto at det i hans frakkerygg alltid 

var et stort merke etter stolen på Engebret (Peters, 1914: 21). Lorentz Ring, som vi finner 

avbilder over, var fetteren til Boll, og var selve oppdragsgiveren bak det kjente 

nasjonsmaleriet «Eidsvoll 1814» (Sørbø, 1995: 58). 
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«Eidsvoll 1814». Malt av Oscar Wergeland, 1882-1885                                      Foto: Eidsvoll 1814 

Ring var å regne blant som konservative på den politiske skalaen, og det er stilt spørsmålstegn 

til hensikten bak bestillingen av Eidsvollbilde. Samfunnet var i stor grad preget av politiske 

stridigheter og motsetninger, men på caféen deltok han likevel i et blandet selskap og fant 

kameratskap uavhengig av politisk ståsted.  

Knud Bergslien forteller i et intervju fra 1907 at alle vanket på Engebret i gamle dager og 

knytter det opp mot bilde han selv har malt av kameratgjengen på caféen (bilde nr 3): «vi 

kunstnerne samledes (…) allesammen hernede». Bergslien mener at bilde er: «(…) malt lige 

ud af Virkeligheden. Vi pleide å sitte i det hjørnet hvor billedet nu hænger, og i den Orden, 

som man ser på Billedet» (Ørebladet, 1907). Videre forteller han at noen, slik som Henrik 

Ibsen, var av de som foretrakk Grand café til fordel for de andre caféer i byen, men selv likte 

han seg best på Engebret. Av de som utpekte seg i klientellet fra Engebret i gamledager 

nevner Bergslien med sterke minner samfunnsdebattantene Bjørnson og Sverdrup, men også 

bohemenes inntog. 
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Bilde nr. 4: Ukjent maler, trolig fra 1903                                                                              Foto: Engebret café 

Bilde nr 4 er et sagnomsust bilde og har hengt på Engebret café siden tidlig 1900-tallet. Bilde 

viser Edvard Grieg på piano til venstre, Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, Jonas Lie til 

høyre og Christian Michelsen stående i midten av bildet. Muligens er mannen bak med 

hånden trukket opp mot ansiktet i en melankolsk gest den danske forfatter Herman Bang, som 

stadig var på besøk i Norge. Foran Christian Michelsen sitter en visuelt marginal 

kvinneskikkelse i profil og bakerst i venstre hjørnet sitter to uklare og ukjente kvinner. Bilde 

er en visuell fremstilling, og trolig et idealisert bilde av livet på Engebret café. Alle er 

fremstilt på spesifikke måter der de utspiller en rolle. Selv om disse trolig aldri var på 

Engebret café samtidig spiller likevel bilde på en fremstilling der alle de store er representert 

og bidrar til å konstruere en viss status til caféen om hvem som faktisk var tilstede i et slikt 

miljø. Her er både politikere og litterater representert, flere av de som har bidratt til å skape 

nasjonshistorie. Kvinner på café, derimot, var det lite av i byens tidlige cafékultur og kan 

være med på å forklare hvorfor de er malt bort i et hjørnet og er lite synlig i bildet.  

Ved bruk av bilder som materiale vil det alltid være en mulighet for at det visuelle står i et 

skjæringspunkt mellom det ekte og det ideelle. Burke (2001) påpeker at det i bilder alltid vil 

være en mulighet for idealisering av sider ved kulturen, og at bilder i seg selv ikke 

nødvendigvis alltid viser til fysiske realiteter. Derimot kan idealiserte bilder si noe om 
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holdninger (Burke, 2001: 117), slik som eksempelvis i bilde nr.4. Å tolke bilder som 

representant for holdninger åpner opp for muligheten til å sette seg inn i hvilke forestillinger 

personen bak maleriet hadde knyttet til livet på caféen, og slike sett også den mening som 

ligger til grunn. Bilder har den verdi at det kan fange viktige, men flyktige elementer knyttet 

til en sosial scene, slik som å undersøke sosiale aspekter knyttet til cafékultur og gir et visuelt 

blikk som tillater å fange opp sosial handling knyttet til tid og sted. 

Bildene viser til et miljø som markerte seg tydeligere i byen på 1800-tallet. Alle er mennesker 

som på ulike vis har bidratt til å forme norsk kultur og samfunn med enten en fot i kunsten 

eller politikken, og som sammen har bidratt til å påvirke den offentlige debatt på 1800-tallet. 

 

Mellom slagene: Om Bjørnson, kunsten og 

samfunnsengasjementet 

 

«Engebret var baggrunden, ikke alene som den fredelige oase, hvor «kamelerne fik drikke», men ogsaa, 

hvor man holdt til «mellem slagene», enten det gjaldt for eller mod Schrøder eller de unges forbund 

eller abekatten eller gjengangere, kort sagt den laa som et skjær ombruset at bølgerne eller i mildt 

solskinn. Meningsdifferenserne greb, forekommer det mig, sindene sterkere end nu. 

                                                                                                                                   (Peters, 1921) 

En av de i kunstnermiljøet som markerer seg i spesielt på 1800-tallet var Bjørnstjerne 

Bjørnson (1832-1910). Bjørnson er en kjent norsk forfatter, lyriker, samfunnskritiker og 

kulturpersonlighet. Kort tid etter Bjørnson flyttet til Kristiania i 1850 tok han raskt på seg 

oppgaven som forfatter og skribent. Han ønsket en kulturell frigjøring fra Danmark, hvor 

Henrik Wergeland sto som hans øverste åndelige leder. Bjørnson er blant de fremste 

eksempler i norsk historie om hvordan kunsten ble politisert og brukt som kulturpolitisk 

middel gjennom siste halvdel av 1800-tallet. Utover 1860-tallet og fremover ble han stadig 

mer delaktig i den politiske debatten med et mål om å oppnå kulturell og politisk frigjøring fra 

Sverige. Han knyttet sterke bånd til den politiske venstresiden og ble av mange ansett for å 

være en bråkmaker, radikaler og opprører. Hans handlinger ble til tider ansett som nokså 

kontroversielle og skapte tidvis strid innad i Kunstnerforeningen og ellers utad i samfunnet.  
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Bjørnson blir ikke beskrevet som noen typisk cafégjenger, men det til tross så var likevel hans 

ånd tilstede i cafélivet. Spesielt ble hans ånd synlig som følge av at «Ja, vi elsker» så smått 

var begynt å bli kjent i hovedstaden fra 1860-årene, der man kunne høre klangen av takt og 

tone i Engebrets cafés lokaler (Klipparkiv, OsloMuseum). Bjørnsons stadige skarpe penn og 

krasse taler hadde etter hvert provosert på seg motstandere og skapt et sterkere skille mellom 

de venstrevennlige og høyrevennlige miljøene i Kristiania. Blant annet redaktøren i 

Morgenbladet, i perioden 1865-1893, Christian Friele (1821-1899), var blitt en av hans største 

kritikere og slo ned på alt som kunne knyttes til Bjørnsons politiske agenda. Hans kritikk 

skulle også finne veien inn i caféen, der miljøet til stadighet var blitt mer delt mellom de 

politiske fraksjonene. I en anekdote fra Engebrets historie fra 1860-årene fortelles det at 

redaktør Friele i fult sinne kom opp i caféens annen etasje med «flossen i neven» da han 

hadde hørt tonene fra den nye fedrelandssangen til Bjørnson helt ned til første etasje. I annen 

etasje kunne han blant annet finne en av hans bitre fiender, godseier Haakon Muus (1819-

1894), som var en av Bjørnsons fremste sympatisør og venn stående i en lett toddy rus og 

synge med sine venner rundt biljardbordet. Friele ymtet frempå sin skepsis med de krasse ord: 

«Det kommer meg fore at herrene foreløpig kan have nok med at elske – brennevin og spill» 

(Nielson, 1968: 100). Det hele skal ha endt i et basketak der Muus tok et par steg mot Friele 

og tok han hardt i nakken og i buksebaken, løftet han opp og sendte han bortover 

biljardbordet.  

Bjørnsons ånd i caféen ble periodevis også supplert med hans fysiske væren. I perioder spiste 

han sine daglige middager på Engebret café, andre ganger var han der for møter eller fest. 

Han var vel å merke av de som trivdes godt i eget selskap og kunne sitte i alle ensomhet og 

fnyse på de unge kunstnerne og de senere bohemenes fylleri tendenser (Schulerud, 1994: 24-

25). Caféen ble for Bjørnson en av hans mange alternative kamparenaer, der hverken 

personalet eller gjester fikk være i fred dersom han hadde noe på hjertet. Selv i perioder når 

Bjørnson hadde lengere opphold i utlandet kunne hans kampsaker og krasse ordlyder følge 

vei helt til Engebret café. Spesielt i 1870-årene hadde Bjørnson klart å provosere på seg både 

kunstnere og embetsmenn hjemme i Norge som følge av at han gikk til sterkt angrep mot 

kirkelæren og dens teologer. Bjørnsons kritikk skulle vise seg å få større påvirkning enn hva 

han kanskje hadde sett for seg. I begynnelsen av 1880-årene ble det bestemt at det skulle lages 

en statue av Henrik Wergeland som skulle stå i Studenterlunden i Kristiania. Lenge var det 

stridigheter om hvem som skulle få æren av å utføre statuen, og etter mye om og men ble 

oppgaven gitt til Kunstnerforenings formann, Brynjulf Bergslien. Avdukingen skulle skje den 
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17.mai 1881 og det var lenge diskusjoner om hvem som skulle få lov til å tale ved 

anledningen. Bjørnson var for mange en selvskreven gjest og taler, men han hadde så mange 

motstandere i disse dager og valget ble slik sett ikke like selvsagt likevel: «(…) der var en 

klik som havde forpagtet alt, som hed dannelse, kunstforstand og kultur, og denne var 

Bjørnsons politiske motstandere, saa han skulle ikke faa tilfredstillelsen af at tale ved denne 

anledning» (Peters, 1921). Bjørnson endte likevel med å tale denne dagen til tross for flere 

protester og anslag mot han. Selv om det var ambivalent stemningen i Kristiania denne dagen 

skriver maleren Wilhelm Peters (1921) i sine erindringer at det var «dobbelt feststemning» i 

byen og det var en selvfølge at dagen skulle avsluttes med en stor fest på Engebret café til ære 

for Bjørnson. 

Om festen forteller Peters at flere av Kunstnerforeningens medlemmer hadde satt seg ned og 

holdt et møte i et av rommene i første etasje. Rommet var lite og pakket fult med folk. Enda 

flere skulle det bli for folkemassen hadde fulgt Bjørnson fra Wergelandsstauten, til 

Arbeidersamfundet, og så til Engebret: «Gjennem de ituslagne vinduer kom arme ind og drog 

ned gardinerne, og da saa Johannes Brun blev opdaget, vilde ovasjonerne ingen ende tage» 

(Peters, 1921). Det var allerede vid kjent i hele byen av Engebret café var stamsted for mange 

av byens kunstnere og skuespillere, noe som var svært populært blant stedets øvrige gjester og 

som også førte til stor tilstrømming av folk: «Ellers var det nå slett ikke bare skuespillere og 

kunstnere på Engebret (…) Det var her de vanket, alle de som hadde noen betydning i byen» 

(Klipparkiv, OsloMuseum). Etter hvert som det fortsatte å strømme på med mennesker til 

caféen måtte man begynne å løfte ut stoler og bord for å få plass til alle sammen. Da det roet 

seg og ble stille sa Bjørnson: «Jeg vilde gjerne sige nogen ord til eder, trods at jeg allerede har 

holdt to anstrengende taler» og saa holdt han med næsten hviskende røst en tale om kunst saa 

inspirerende og vidunderlig, at jeg sjelden har hørt han tale bedre (Peters, 1921).  

Fortellingen om festen på Engebret 17.mai 1881 er interessant av flere grunner, for den bærer 

med seg flere aspekter som trekker linjer til andre hendelser, konflikter og til dels bråk. Som 

følge av at både Brynjulf Bergslien, kunstnerforeningens formann, og Bjørnson selv, som var 

æresmedlem i kunstnerforeningen, begge var involvert i Wergeland monumentet skulle festen 

som ble holdt på Engebret egentlig holdes i foreningens egne lokaler. Derimot var ikke dette 

like enkelt å gjennomføre fordi debatten rundt hvem som skulle få lov til å tale var ført til 

splittelser også innad i foreningen der blant annet Bergslien var av de som hadde støttet opp 

under anslagene mot Bjørnson i forkant av talen (Peters, 1921). Kunstnerforeningen så det 
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som for risikabelt og unødvendig provoserende ute i samfunnet at foreningen da skulle hylle 

en slik omstridt person med en fest på deres egne grunn (Johansen, 2010: 40).  

Løsningen med å holde festen på Engebret café la premisser for en mye friere feststemning 

som holdt til på nøytral grunn. Et sted som ikke var bundet til spesifikke konvensjoner eller 

som spilte en rolle i den politiske striden. En slik tankegang trekker linjer til Habermas sitt 

poeng om caféen som sfære der sosiale distinksjoner ikke har uthevet plass, og den frie 

samtale står i sentrum. I caféen kunne de feststemte mennesker være med å feire Wergeland 

og talen og skyve de politiske stridighetene til side fordi de nå var inne i en nøytral sone. 

Dette understrekes i erindringene til Wilhelm Peters (1921) der han trekker frem at Bergslien 

selv var til stede under festlighetene på Engebret, til tross for hans aktive motstand mot 

Bjørnson som taler i forkant. Dette var to menn som sammen delte en interesse for kunsten og 

Wergeland, men ikke politisk ståsted. Dette har med deling av samfunnsområder og hvordan 

de ulike stedene er bundet til sosiale og formelle konvensjoner knyttet til riktig oppførsel og 

dannelse. Caféen har den egenskap som sosial sfære at den baserer seg på uformelle, men 

samtidig intime relasjoner mellom mennesker som hverken kan tilfredsstilles eller innfris i 

den private hjemmesfæren eller i det formelle foreningslivet: «It is accesible to the general 

public and does not set formal criteria of membership and exclusion» (Oldenburg, 1989: 24).  

Både malerne, dikterene og skuespillerne knyttet stadig sterkere bånd til caféen og dette ble 

spesielt tydelig gjennom 1870- og 1880-årenes stadige kraftige sammenstøt mellom politiske 

stemmer. Samfunnsstrukturer, politikk og kultur ble et hete samtaleemner tett forbundet med 

miljøene inne i caféen, som i mye større grad kom til å representere en diskuterende kritisk 

sfære enn tidligere. Men det var ikke lengere bare kunstnere og litterater på caféen. Nå var 

også politikerne kommet: ”Politikerne var også med. Under de sterke politiske kamper blev 

mange planer og «dagsordener» utpønsket på Engebret. Det går ennu frasagn om 

«venstrebordet» (…) i annen etasje, hvor Johan Sverdrup presiderte for en liten krets (…)» 

(Klipparkiv, Oslomuseum). Mentz Schulerud (1974) mener at det i denne perioden ble 

diskutert så mye politikk på caféene rundt om i byen, og at det etterhvert var blitt slik at de 

mest kongetro, de borgerlige og embetsmennene, møttes på Grand Café, mens Johan 

Sverdrup og hans tilhengere holdt seg til Engebret café (Schulerud, 1974: 39).  
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Sverdrup og caféen: mellom makt og avmakt 

 

Nu vil jeg sige om Johan Sverdrup, at for mig er han ligesom et Stykke af det norske Flag. Naar Johan 

Sverdrup engang er død og det norske Flag fremdeles heises – jeg vil ialfald, naar det heises, komme til 

blant andre store Mænd, som jeg da tænker paa, i det Øieblik komme til at tænke paa ham 

                                                                                                                            (Bjørnson, 1879) 

Johan Sverdrup, kjent som parlamentarismens far, en viktig person i norsk politikk og 

historie. Hans politiske fanesak var å kjempe for at maktens hovedtyngde i alle spørsmål 

skulle ligge i stortinget og at kongen ved statsråd skulle ha foran seg en regjering som hadde 

stortingets tillit. Sverdrup ønsket samtidig at regjeringen skulle kunne samarbeide med 

stortinget, at statsråder måtte gå av dersom de kom i uforenelige motsetningsforhold med 

opinionen i stortinget, og at regjeringen ikke skulle støtte seg til en liten minoritet (Kaartvedt, 

1967: 18). Det var dette som var utgangspunktet for parlamentarismens gjennombrudd i 1884.  

Sverdrup ble født i 1816, og startet som ung en politisk karriere som sakfører i Larvik, før han 

i 1850 ble valgt som stortingsrepresentant for Larvik og Sandefjord. Han søkte raskt kontakt 

og samarbeid med bondeopposisjonen for å løse saker knyttet til politiske vedtak. Sverdrup 

skjønte raskt at opposisjonspolitikken, som han selv var en del av, måtte spille på lag med 

bøndene for å få bred støtte i samfunnet. Fra slutten av 1850-årene jobbet Sverdrup for å 

skape et organisatorisk samarbeid mellom liberale byrepresentanter og bøndene. Derimot var 

bøndene skeptisk til Sverdrup og mente han var for langt til venstre. Tidlig i 1860-årene ble 

det sagt at Sverdrup var en mann vidd til hærfører, men uten tropper ble nødt til å fekte i det 

små i påvente av sjansen for et større slag (Kaartvedt, 1967: 17). Men fra omtrent 1870 

tilpasset Sverdrup politikken noe etter bøndenes ønsker og ble leder for den samlede 

opposisjonen mot regjeringen. Utover 1860-tallet ble det til stadighet et mer organisert 

venstreparti i Norge. Den nye venstrealliansen var fortsatt ikke etablert som et faktisk parti, 

men den nye alliansen hadde likevel et felles mål for øye; å redusere embetsmennenes makt. 

Dette målet skulle resultere i en folkelig revolusjon, en demokratisk politikk som skulle påse 

at kongen og embetsmennene ikke lengere sto i særstilling i norsk samfunn. I kraft av den nye 

venstreoppslutningen i norsk politikk gikk Sverdrup i perioden 1868-173 til frontalangrep på 

ministeriet Stang og det politiske systemet Stang representerte. Opposisjonen hadde derimot 

overvurdert sin styrke og måtte se slaget tapt. For denne gang. Sverdrup hadde ønsket en 
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lynkrig som skulle felle regjeringen og skape et nytt politisk system så raskt som mulig, men 

han måtte se seg nødt til å planlegge et langsiktig felttog i stedet. Dette skulle komme til å 

strekke seg over et tiår (Ibid).  

Videre gjennom 1870 og starten på 1880-årene var det en kontinuerlig og til tider intens kamp 

mellom de konservative kongevennlige høyrekreftene og et liberalt venstre. Venstrealliansen 

fikk økende støtte i folket og i løpet av få år ble flere høyrepolitikere byttet ut til fordel for 

representanter fra venstresiden. Dette skiftet førte til at venstresiden etterhvert kunne føre 

riksrettssak mot regjering Selmer i 1883/1884 som endte med at flere av den daværende 

regjering ble fradømt sine embeter, og regjeringen gikk i oppløsning. Denne politiske 

dommen falt hardt, og hele det politiske bildet kom til å endre seg radikalt. Kongen forsøkte å 

danne ny regjering, men måtte til slutt gi opp kampen mot Stortingsflertallet og utnevne ny 

regjering, nå etablert som et organisert Venstre under ledelse av Johan Sverdrup.  

I oppløpet til denne politiske seieren kom denne gruppen til stadighet å markere seg tydeligere 

i offentligheten som et forent miljø. Ikke bare var dette miljøet en stemme som i økende grad 

kom til å representere Stortinget innad, men ideologien hadde rot i folket, og i en lang tid var 

denne politiske fraksjonen ikke representert i et Storting men i caféen. For det var faktisk slik 

at i perioden frem til Johan Sverdrup og hans menn kom til makten i 1884 holdt de sine møter 

og sammenkomster på Engebret café (Thon, 1985: 77). Her satt de sammen for å idémyldre, 

planlegge, diskutere og agitere, og legge planer for hvordan de skulle komme seg til topps og 

knuse embetsmannsstaten Norge. Man kan si at caféen for dem fungerte som et viktig sosialt 

rom, en ytringsarena der de kunne være i opposisjon, debattere og diskutere uten å være låst 

til lovmessige plikter i den formelle politiske diskurs. Disse faste møtene skapte forestillingen 

og myten om det fryktede «røde bord», et bord som sto i en egen avlukke, der 

venstremennene kunne diskutere i fred og som ble unngått av enhver høyremann. 

Sverdrup og hans menn samledes over lengere perioder i caféen hver eneste dag, og under 

møtene var det stadig høy puls. I 1907 forteller daværende innehaver av Engebret café, Knut 

Knutsen at: «Hans Bord staar endnu oppe ved hjørnevinduet i anden etage. Der sad Sverdrup 

(…) og alle de gamle radikalerne i Stortinget» (Ørebladet, 27.5.1907). Her satt de og 

debatterte i timevis mens Sverdrup stadig slo ut med hendende som følge av en engasjerende 

diskusjon. Blant denne gruppen var flere av de som fulgte Sverdrup inn i stortinget, og senere 

regjering. Slik som politiker og historiker Ludvig Daae (1829-1893), høyesterettsadvokat og 

politiker Ole Richter (1829-1888) (Schulerud, 1994: 43) og den senere justisminister Aimar 
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Sørensen. Sørensen hadde vokst opp i samme hus som Engebret café, som i hans barndom var 

en av eid av hans far, legeprosessor Sørensen, og regnet som et av byens flotteste hjem 

(Næsheim,1987: 14). De opphetede diskusjonene på caféen førte til at bordet og 

venstremennene fikk et rykte på seg for å være opposisjonelle, radikale og revolusjonærer når 

det kom til sosiale spørsmål: «De konservative Thingmænd gik forbi det, selv naar Sverdrup 

ikke var der» (Ørebladet, 27.4.1907). Dette var spesielt tydelig i begynnelsen av 1880-årene, 

der det ble viktigere å markere hvilken side man fulgte. Så å si vegg i vegg og på samme tid 

var også bohemene ankommet Engebret café. Bohemene er gjennom historien ofte knyttet til 

Grand café, men de skrev på Engebret: «(…) Hans Jæger og de andre sad bestandig inde i det 

lille værelse til Bankpladsen og skrev, bestandig hadde de Papirer og blæk paa Bordet» 

(Ørebladet, 27.04.1907). Det var en tid med mye trafikk i caféen, en tid da radikale stemmer 

slo seg sammen over et glass toddy og snakket frittalende og samfunnets moralske, sosiale og 

politiske dilemmaer. Historien om venstremennene og det røde bordet har skapt forestillinger 

om et selskap som var sterkt fryktet av deres motstandere i samtiden: For her satt de og 

diskuterte og drøftet taktikk som senere skulle knytte seg opp mot politikken som ble 

diskutert på Stortinget. Sverdrup hadde klart å skape en diskuterende offentlighet inne i 

caféen gjennom årene rundt det «røde bord», og trolig har de både blitt påvirket av og selv 

påvirket omstendighetene rundt seg. Både bohemene og andre som også hadde tatt plass i 

caféen i samme periode hadde etter hvert bygd seg opp store forventninger til Sverdrup og 

hans kommende parti som følge av de stadige løftene om store sosiale reformer. Men da 

Sverdrup kom til makten i 1884 skulle det vise segikke  å være like enkelt å gjennomførbart 

all den politikk som Sverdrup selv sto for. Mye som følge av indre motsetninger i sitt eget 

parti knyttet til liberale venstrekrefter, og til de mer moderate. Dette viste seg blant annet 

markant i sakene ført mot Hans Jæger sin litterære roman «Om Kristiania bohemen» fra 1885, 

Christian Krogh sin tendensroman «Albertine» fra 1886, og Kiellandsaken i 1886. Begge de 

nevnte verkene ble beslaglagt kort tid etter utgivelsen, hvor deriblant daværende justisminister 

Aimar Sørensen var med på beslagleggelsen. Sørensen hadde vært aktiv i møtene på Engebret 

gjennom 1870-årene, noe som kan ha ført til at mange anså hans deltakelse i beslagleggelsen 

som et svik mot det liberale miljøet og ytringsfrihet. Som følge av at Sverdrup, som i alle 

åndsspørsmål tidligere hadde stått på den ytterste venstrefløy nå var en del av det miljøet som 

hadde vedtatt beslagleggelsen og var del av Kiellandsstriden, ble hans posisjon og rolle ansett 

som er rent karakterdrap fra den radikale venstresiden. Kiellandsaken handlet i stor grad om at 

forfatteren Aleksander Kielland skulle motta diktergasje (kunstnerlønn) fra Stortinget, noe 
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som førte til en diskusjon om stortinget kunne stille seg bak økonomisk finansiering av 

Kiellands tolkninger av moral og kirkelæren. Folk bemerket det som spesielt underlig at disse 

bestemmelsene og sakene skjedde under Sverdrups regjering, landets første venstreregjering, 

og at beslagleggelsene samt Kiellandsaken ble brukt som et middel for å kneble det frie ord 

(Koht, 1925: 287).   

Blant annet var romanen til Krogh et innlegg til datidens moraldebatt og var et kraftig angrep 

mot Kristiania byes prostitusjonsproblematikk. Sverdrup mente selv at han ikke hadde noe 

med beslagleggelsene å gjøre, men kritikken lot ikke vente på seg. Beslagleggelsen skapte 

store debatter om en regjering som ikke lengere sto ved sitt folk, og ble forstått som et forsøk 

på å beskytte udydige og usedelige embetsmenn, de det en gang var Sverdrup sin store 

fanesak å avskaffe (Krogh, 1998: 7). I sammenheng med kritikken rettet mot Venstre og 

Sverdrup, fra venstres radikale side, skrev Ole Richter et brev til Sverdrup i 1886 der han 

skriver han er overbevist om at den «kastevind af miskjendelse» vil i disse dager snart vise 

seg å være kunstig oppblåst, og beordrer Sverdrup til å ta det med ro (Koht, 1925: 356). Men, 

det skulle vise seg at Ricther tok feil. Sverdrup hadde mistet mange av sine tidligere 

støttespillere, både innad i partiet, men også uten i samfunnet. En stor demonstrasjon fulgte i 

1887 hvor over 4000 mennesker marsjerte opp til statsministerens bolig og som førte til at 

Sverdrup så seg nødt til å kommentere beslagleggelsen av boken til Krogh, til tross for hans 

tidligere forsøk på å avvise hele dommen. Sverdrup erklærte seg enig i beslagleggelsen, men 

lovte å gjøre bukt med byens prostitusjonsproblematikk (Krogh, 1998: 7). I kjølevannet av 

Sverdrupsnye regjering, beslagleggelsene, diskusjonen om diktergasjen til Kielland, samt 

stridigheter rundt stemmerettsreformer og kirkelære, ble flere venstremenn i regjeringen 

skyteskive for bohemenes og de radikales samfunnskritikk. Mange av de hadde  partiet 

Venstre sittet side om side med gjennom 1870- og tidlig 1880-årene på Engebret.  

Etter den politiske seieren i 1884 ble Sverdrup sjelden eller nesten aldri mer sett på Engebret 

café. Mentz Schulerud, og flere med han, beskriver denne overgangen som et karaktertap der 

Sverdrup gjennomgikk en tragisk forvandling. Overgangen fra opposisjon til posisjon skulle 

vise seg å være en utfordrende oppgave der det å skulle gjennomføre ren venstrepolitikk ikke 

var like enkelt når det kom til stykke, som følge av indre stridigheter i partiet, mellom et 

radikalt venstre og et moderat venstre. Derfor ble det vanskelig å skulle gjennomføre mange 

av de politiske fanesakene Sverdrup tidligere hadde stått for, noe som igjen førte til at mange 
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av de som tidligere hadde støttet Sverdrup ikke lengere kjente igjen sine verdier knyttet til det 

som faktisk ble gjennomført på stortinget.  

 

Caféen: Et sted i mellom 

Hva førte egentlig til denne forvandlingen i Sverdrups karakter? For Bjørnson og kunstnerne 

fungerte caféen som en frisone, et pust i bakken mellom opphetede debatter og slag. Sverdrup 

brukte gjennom en årrekke caféen som fast møtested for han selv og sine menn. De hadde 

vilje og gjennomføringskraft, der diskusjonene som utspilte seg inne på caféen etterhvert 

resulterte i store ytre omveltninger. Men ettersom Sverdrup fikk en ny rolle som landets 

politiske leder kom han ikke lengere tilbake til caféen, og i hvertfall ikke på den måten han 

tidligere hadde brukt caféen. Overgangen fra opposisjon til posisjon skal ses som en 

overgangsfase, et steg fra et stadie til et annet som også fører til ny status med andre rammer 

enn tidligere.  

I den klassiske tredelte modellen for overgangsrite føres individer fra en posisjon til en annen, 

først gjennom en rituell separasjon fra sitt tidligere liv og så videre inn i et liminalt stadium 

utenfor samfunnet, for siden å reintegreres i en ny status (Ehn & Löfgren, 2008: 61). Å 

plassere Sverdrup inn i en slik modell kan bidra til å undersøke hvordan denne overgangen 

faktisk utspilte seg. Tidlig i Sverdrups politske karriere var han en enkelt person med et 

engasjement og vilje til å påvirke norsk politikk. Han var skeptisk til det etablerte og mente at 

norsk politikk, kultur og samfunn var låst til foreldede prinsipper og maktens rolle i 

samfunnet. Derimot kunne han ikke kjempte denne kampen alene, og fra 1850 årene og 

fremover jobbet han mot en organisert venstreallianse og samarbeid med bøndene. 

Separasjonen fra sitt tidligere liv skjer i overgangen der Sverdrup får en viss innflytelse og 

formeringen av venstresiden begynner å formes. I 1870-årene går Sverdrup og hans tilhengere 

til angrep mot ministeriet Stang, men må se slaget tapt. Dette tapet setter Sverup inn i en ny 

posisjon der han forstår at han må begynne å tenke langsiktig. Denne langsiktigheten er et 

mellomstadiet som utspiller seg mye på café, der han innenfor en nøytral sone kan debattere, 

diskutere og planlegge strategier, muligheter og måter og påvirke norsk politikk på. På caféen 

kunne han utfordre normer, agitere og forme en venstrepolitikk som skulle felle høyresiden 

ved roten. Denne fasen kan kalles Sverdrups liminale fase, eller liminale stadium. Den 
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liminale fasen kan forstås som et mellomrom, et mellomspill som er basert på ikke-tid og 

ikke-rom og fungerer som en koblingsstasjon mellom et før og et etter. Mellomrommet får sin 

kraft i form av at det bryter, men samtidig forbinder (Ibid). Dette mellomrommet kan forsås i 

forhold til den politiske posisjonen Sverdrup haddei løpet av denne tiden; ikke helt inne, men 

samtidig ikke helt ute. Det var en viss kraft i venstresiden, som til stadighet kom til å utfordre 

den politiske diskurs, men han var likevel ikke helt inne i så måte at partiet hans var inne i 

stortinget eller regjering som et organisert parti. Sverdrup var så opptatt under tiden som 

opposisjonsleder og hans ulike roller innenfor politikken at han aldri fikk tid til å tenke over 

egen økonomi. Han hadde lite penger og helsen skrantet så mye at han i starten av 1880-årene 

måtte dra på kur i utlandet som følge av helsemessige årsaker: ”Og nøden stod virkelig hver 

dag skrømmende utenfor hans dør. Han greidde aldrig aa velte av sig de tyngende 

gjedsbyrder” (Koht, 1925: 7). Den dårlige helsen og dårlige økonomi kan ses i lys av denne 

såkalte ikke-tiden og ikke-rommet der Sverdrup til stadighet måtte finne nye måter og 

alternativ for å bane seg vei frem til statsministerposten i 1884. Caféen var et mellomspill, en 

periode før venstre fikk reell makt i Stortinget, men samtidig en viktig forutsetning for hva 

som senere skjedde. Inne i det liminale stadium kunne Sverdrup både skape dramatikk og 

spenning. Han kunne utfordre rådende diskurser fordi de sto utenfor det etablerte, men 

samtidig med en viss påvirkningskraft. Engebret ble en transitthall for partiet venstre, i 

påvente og fremstøtet mot det store målet; å felle det gamle politiske system. I 1884 vant 

Sverdrup frem, fikk regjeringspost og ble Norges statsminister. Denne seieren førte til en 

reintegrering inn i en ny status, nå med helt andre forpliktelser enn under opposisjonstden. 

Forpliktelsene han nå sto ovenfor førte til en avstand til hans tidligere liv. Som leder for 

landets første venstreregjering ble Sverdrup låst til en annen politisk diskurs enn tidligere, en 

som var bundet til andre konvensjoner enn den frie diskursen som ble ført inne på Engebret. 

Overgangen fra liminalfasen til den nye statusen som statsminister kan bidra til å forklare 

hvorfor Sverdrup ikke lengere kom tilbake til Engebret fordi han nå var bundet til andre 

forpliktelser og doktriner.  

Selv om Engebret café var, og er, en del av et offentlig rom, noe som vil si at det på generell 

basis var et sted Sverdrup fortsatt hadde juridisk tilgang til, til tross for sin nye status etter 

1884, betyr ikke det at caféen ikke er et sted rammet av grenser. Caféen, er likt som andre 

samfunnsområder, organisert ut fra måter å handle på. Dokk Holm (2006) mener at caféen 

fungerer som et sted borgere møtes for å forme seg selv eller representere seg selv offentlig. 

Bak en slik påstand ligger idéen om det offentlige rom som et dannet rom; et sted som 
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formaterer ens personlighet som samfunnsvesen og integrerer individet i et politisk system 

gjennom sosial praksis, i et spatialt begrenset felt (Holm, 2006: 33).  I utvidet forstand kan vi 

forstå dette som at når Sverdrup kom til makten, og ikke lengere kunne stå inne for alt som 

var blitt sagt og gjort på caféen i løpet av årene som var gått, ikke lengere følte at rammene 

cafélivet kunne gi han den samme frihet som tidligere, og slik sett trakk seg unna.  

For Sverdrup ble caféen på mange måter veien inn i politikken. I løpet av tiden som 

opposisjonsleder og i stadige samtaler på caféen hadde Sverdrup gjort seg selv synlig i et 

miljø som i løpet av 1860 og 1870-årene stadig kom til å rette et kritisk blikk mot 

kongemakten og det konservative, og kom til å rette lit og forhåpninger til et nytt venstreparti.  

Caféen fungerte som et ytringsrom, forstått som en sfære der Sverdrup og hans politiske 

meningsfeller i fellesskap utviklet strategier og slagplaner som etter hvert skulle uttrykke det 

liberale borgerskapets mening. Ved å bruke caféen som arena bidro Sverdrup og hans 

meningsfeller å utvikle rammene for en ny borgerlig offentlighet. En offentlighet som baserte 

seg på utvidede demokratiske rettigheter og maktfordeling.  
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5 Kjønn og sosiale grenser 

I forrige kapittel fokuserte jeg på den diskursive praksis i caféen, knyttet til en borgerlig 

offentlighet. Jeg diskuterte gjennom konkrete eksempler hvem som var tilstede, hvordan livet 

på caféen artet seg, og hvordan dette fikk betydning for caféens bruk som sosialt rom. Dette 

kapittelet skal i større grad handle om de som ikke var tilstede på caféen, knyttet til en 

diskusjon om det andre kjønn: kvinnen. Kvinner hadde andre forutsetninger enn menn for å 

delta i den offentlige sfære, både knyttet til et materielt og fysisk offentlig rom, men også 

knyttet til diskursiv praksis. Dette var knyttet opp mot tankekategorier som distinktivt 

opprettholdt klare skiller mellom mannens og kvinnens rolle i samfunnet.  

Som diskutert i forrige kapittel utpekte blant annet kunstnerne og politikere seg som en del av 

det vante cafémiljøet, et sted for å diskutere politikk og samfunn i samvær med sine kamerater 

og likesinnede, og som skulle komme til å utfordre hele det politiske system. Kvinner var ikke 

en del av denne borgerlige offentligheten som utspilte i cafémiljøet og heller ikke av den 

borgerlige revolusjonen i 1884 med venstres seier. Seieren førte blant annet til at 

stemmeretten ble noe utvidet. Og det var også diskusjon om allmenn stemmerett. Selv om 

allmenn stemmerett formelt ikke trådde i kraft før i 1898, er det interessant at denne 

“almenne” retten var forbeholdt menn.  Kvinner ble både utestengt fra politikk, offentlige 

debatt, men også fra det offentlige rom. I følge Kari Telste (2002) danner byen rammer for 

våre sosiale liv. I løpet av 1800-tallet skulle byen i mye større grad enn tidligere bli et redskap 

for borgerskapet, et sted for adspredelse og offentlige forlystelser. Dette førte også til at 

borgerskapet formet bruken av byrommet etter egne ideologiske idéer om korrekt offentlig 

opptreden. Byrommet kan slik sett forstås som kuppet av borgerskapet og kom i en lang tid til 

å representere denne klassens posisjon og verdier (Telste, 2002: 370), noe som i stor grad var 

knyttet til idéer om kjønn. Caféen spiller seg inn som en del av byrommet, påvirket av 

borgerskapets idéer om korrekt opptreden.   

Samtidig var 1800-tallet er samfunn i endring, et samfunn som tok sikte på bevegelse og 

fremgang, forstått som moderne utvikling. I likhet med politisk fremgang, knyttet til mannens 

rettigheter, ble også kjønnsrollene utfordret i relasjon til det moderne. Ved å fokusere på 

forestillinger om kjønn og hvordan dette la begrensninger på kvinners bevegelsesfrihet på 

1800-tallet, ønsker jeg å diskutere hvordan kroppen, forstått som fysisk tilstedeværelse, har 

bidratt til å forskyve grenser for hva som oppfattes som kvinnelige og mannlige sfærer. Jeg vil 
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bruke konkrete eksempler fra Aasta Hansteens (1824-1908) liv, som følge av at hun er blant 

Kristianias første kvinne som brøt seg inn i mannlige domener med sitt fysiske væren. 

Handlingene til Hansteens uttrykkes som fortellinger om kjønn, om byrom og brudd med 

normer. Ved å ta tak i disse fortellingene vil jeg diskutere hvordan Hansteen, gjennom sine 

handlinger utfordret forestillinger om den passive kvinnen, og er del av en prosess som også 

plasserer kvinnen i den offentlige sfære. I tillegg vil jeg diskutere Hansteens handlinger som 

uttrykk for ytringer som kan ses i dialogisk perspektiv knyttet til sammenheng i tid og rom.  

 

Kvinnen i byrommet 

 

Jeg tog hendes hånd og så hende ind i øjnene til afsked -: Nu skal De hjem – vil der more Dem at sidde 

derhjemme hos Deres mor og Deres søster i aften?                                      

–Nei, sa hun langsomt.                                      

(…)                                                   

- Tænk om det var sån, sa jeg så og kjælte for hendes hånd, som jeg hele tiden havde beholdt i min; 

tænk om det var sån, at alle mennesker bodde, ikke i familier, men hver for sig, og kunde besøge 

hverandre, når de vilde, og være alene, når de vilde, og gjøre alt, hvad de havde lyst til, når de bare ikke 

gjorde andre mennesker fortærd.            

 – Da kunne vi nu spasere sammen, sålænge vi havde lyst, siden gå ned til Ingebrit  og spise tilaften 

sammen (…)             

 Hun så naivt op på mig -: Jamen det er jo ikke sån… det vilde jo ikke gå an (…) 

             (Jæger, 2003, 117) 

 

Utdraget over er en litterær situasjon fra Hans Jæger sin oppsiktsvekkende bok fra 1885, Fra 

Kristiania Bohemen. Her møter vi på to individer, men som på ulikt plan kan hengi seg til 

kjærligheten og byens romanser. Kvinnen, i motsetning til mannen skulle ikke oppholde seg i 

byen alene eller på kveldstid. Og hun kunne i hvert fall ikke gå på café. I 1898 skrev 

litteraturhistoriker Henrik Jæger (1898) at når skumringstimene la seg over Kristiania flyktet 

byens unge og yndige gatene og byen ble tatt over av menn og kvinner som ønsket en bit av 

den forbudte frukt: «Skumringstimene omskaper byen (…) til en «let og pikant inledning til 

«Karl Johan» ved lygteskin, libertinernes og Albertinenes «Karl Johan», da Venis Vulgivaga 
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tager gaden i bestiddelse» (Jæger, 1898: 92). Nå var det om å gjøre for pikene å komme seg 

hjem i passende tid slik at deres mor ikke fikk mistenkeligheter om at hennes egne datter 

hadde vært på Karl Johans gate og øvd seg i det valgfrie skolefag kalt «Amors frie kunstner 

og videnskaper» (Jæger, 1898: 92). Kristiania på 1800-tallet var et kjønnssegregert samfunn. 

Dette satte premisser for kvinner og menns bruk av det offentlige rom, noe som følgelig også 

la begrensninger for deltakelse i den offentlige debatt.   

Utviklingen av byer på 1800-tallet la nye premisser for måter å være sosiale på, men samtidig 

som fremveksten av det offentlige rom dannet seg skjedde det samtidig en økt privatisering av 

hjemmet. Philip Aries (1977) beskriver blant annet at 1800-tallets epoke er, fremfor noe andre 

epoker i vår historie, kjennetegnet gjennom at samfunnet blir oppdelt i sfærer som knytter seg 

an til spesifikke og avgrensede roller; en sfære for hjem, en for arbeid, og en for fritid, der 

sistnevnte lenge var et rent borgerskaps privilegium før det også favnet om arbeiderklassen. 

En slik oppdeling fikk konsekvenser for individets sosiale liv, som i stor grad utrykte seg som 

mannlige friheter og kvinnelige begrensninger. Mannens sosiale sfære ble materielt utvidet, 

mens kvinnen derimot skulle få lite muligheter til å skape et sosialt liv utenfor hjemmet 

(Aries, 1977: 230). Ifølge Telste kan sosiale relasjoner både bli reflektert i og påvirket av 

romlige strukturer, og at rommet ofte er konstruert og gitt mening gjennom sosial praksis som 

definerer kvinner og menn forskjellige (Telste, 2002: 363). Slik sett kan både fysisk og 

arkitektonisk utforming av et offentlig rom hvile på underliggende forestillinger om kjønn og 

legge føringer for sosial praksis som kan referere til dualistiske skillelinjer mellom offentlig 

og privat og moral og umoral (ibid).  

Bankplassen som sted, med sitt teater og sin café, og bruken av de to, er interessant i denne 

sammenheng. Plassen inngikk som et kulturelt promenadestrøk, skapt ut av borgerskapets 

idealer om byrom. På teateret kunne både menn og kvinner gå samlet, et sted for å følge med i 

samfunnsdebatten og for adspredelse og sosial hygge. Teateret var stadig blitt en 

kulturpolitisk plattform der dagsaktuelle temaer, roller og settinger ble utgangspunkt for 

handlingsmotivet i de ulike stykker. Etter teaterets slutt fylte caféen seg opp med mennesker 

som ønsket å ta seg et glass og diskutere dagens teaterstykke i samvær med sine likesinnede. 

Men i overgangen fra teateret og til caféen skjer det noe; kvinnene, i motsetning til mannen 

måtte nå finne sin vei tilbake til hjemmet. Oppdelingen av mennene som gikk videre over til 

caféen og kvinnen som måtte søke tilbake til hjemmet var i tråd med borgerskapets syn på 

kvinnen som knyttet til hus og hjem. Mennesker forsøker å handle ut i fra de normer og regler 

som gjelder i samfunnet. Kulturantropolog Sherry Ortner beskriver dette som å handle ut i fra 
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bestemte kategorier som organiserer våre valg av handlinger gjennom det hun kaller 

nøkkelsymboler. I nøkkelsymbolene ligger komprimerende budskap om grunnleggende 

tankesett og verdier et samfunn belager seg på, og som fører til måter individet plasserer seg i 

møte med et kollektiv (Ehn & Löfgren, 2008: 21). Det offentlige rom la sterke begrensinger 

på kvinnen. Byen ble ansett som et sted man ikke skulle oppholde seg alene og heller ikke et 

sted man skulle være etter mørkets frembrudd. Mørket var nesten synonymt med noe 

usedelig, og kvinner som ble sett på gatene eller café etter det var blitt mørk ble ansett som 

moralsk falne.   

Den kvinnelige offentlighet eksisterte ikke på samme måte som mannens gjennom 1800-

tallet. Camilla Collet skal ha ytret at: «Hvis et folk skal regnes som et sivilisert folk, må det gi 

sine kvinner retten til gå alene på gata» (Selboe, 2003: 52). Collett retter kritikk mot de 

forestillinger om at kvinner som gikk alene ble ansett som umoralske og udannede. Dette 

henspiller seg på en tanke om at retten til å gå ute i offentlighet er forbundet med retten til å 

være, og at bevegelse i byen handler om et spørsmål om frigjøring (Selboe, 2003: 52). For 

samfunnet for øvrig var det ekteskapet og morsrollen som ble ansett som kvinnens karriere, 

og som låste kvinnen til den private sfære. Dette gjaldt spesielt blant borgerskapets og 

middelklassens kvinner (Monsen, 1984, 188). Praksis og forestillinger om kjønn på 1800-

tallet var sterkt bundet til tanken om kvinnen som «Egdeskabets og Kyskhedens Prestinde» og 

som derfor også måtte underkaste seg den strengeste form for sømmelighetsregler. Ifølge 

professor og filosof Marcus Monrad (1816-1897) skulle kvinnen være mannens 

sedelighetsideal, og selv om mannens potensielle utroskap var en like stor skam ovenfor Gud 

som kvinnens, så bar kvinnen samtidig et ansvar ovenfor samfunnet (Bredsdorff, 1973, 72ff). 

En slik fremstilling av kvinnen var hverken fremmed eller uvanlig på 1800-tallet. Kvinners 

sosiale liv var sterkt preg av denne tankegang og fikk direkte konsekvenser for oppdelingen 

og organiseringen av det offentlige liv og hverdagslivet. Menn sto mye friere i både valg og 

sosiale omgangsformer enn kvinnen, og de kvinner som var å se alene på gatene sto i fare for 

å stigmatiseres, knyttet til rollen som prostituert. Prostitusjonen i Kristiania florerte gjennom 

1800-tallet og man regnet på et tidspunkt at det var en prostituert per 35 mann hvor både 

ungkarer og gifte menn fant veien til disse «falne» kvinner (Monsen, 1984, 188). Den synlige 

prostitusjonen var trolig med på å forsterke forestillingen om kvinner som brøt ut av det 

private som falne og umoralske, og slik sett forsterket idéen om kvinnens plass i hjemmet.   

I slike fastlåste forestillinger om kjønn ble kvinnen sterkt begrenset og undertrykt som 

deltaker i samfunnet. Derfor var det også avgjørende å kunne finne andre måter å synliggjøre 
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seg selv på. Gjennom historien er vi blitt presentert for kvinner som gjennom 1800-tallet fant 

sine alternative måter å ytre seg på, med penn og papir eller gjennom kvinnelige 

leseforeninger. Det skrevne ord har vært en forutsetning for kvinner å bryte ut av de stummes 

leir, bidra i den offentlige debatt og ta del i samfunnet som likeverdige mannen. Men pennen 

har ikke kunnet kjempe denne kampen alene. Aktørene i byrommet, de fysiske kroppene, har 

også bidratt til å utfordre etablerte forestillinger om kjønnenes plass i samfunnet og en 

forutsetning for forandringer i byens fysiognomi. Den første kvinnen vi kjenner som gikk 

imot normen som ekskluderte kvinner fra både byrommet og caféen var Aasta Hansteen. 

Fortellinger om den halvgærne furie som slo om seg med sin ridepisk der hun møtte mostand 

er vid kjent for å ha vært en foregangskvinne i bruddet med den mannlige offentlighet. Ved å 

gi Hansteen en stemme kan vi undersøke nærmere hvordan byrommet har lagt føringer og satt 

rammer for kvinners sosiale liv ute i det offentlige rom. Sett fra et handlingsperspektiv kan 

man undersøke hvordan Hansteens væren fungerte som middel som fullbyrdet den mening 

som var knyttet til hennes ytringer. Performativet bidrar til å sette ting i scene, en handling 

som komplimenterer noe. Kropper snakker, de handler og de forteller historie. Hansteens 

tilstedeværelse i et miljø, som hennes samtid mente hun ikke tilhørte, førte til at man på nye 

måter måtte forholde seg til «kvinnen i rommet», noe som igjen kan ha bidratt til en 

forskyvning av offentlighetens sosiale grenser og oppfattelser av kjønn.  

 

Aasta Hansteen på café 

I samme periode som det var begynte å bli et caféliv i Kristiania, kom det samtidig flere 

konditorier. Schulerud (1994) forteller at venninner og andre kvinner selvfølgelig var 

utelukket fra caféen og at de pent måtte nøye seg med å gå på konditori (Schulerud, 1994: 

10). Arkitekt og historiker Lars Roede (1981) kaller konditoriene på 1800-tallet for kvinnenes 

alternative møtested: «Konditoriet fungerte som et møtested og fristed for likesinnede 

kvinner, og som ikke var diktert av menn» (Roede, 1981: 143). Man vet ikke om Hansteen 

noen gang gikk på konditori eller ikke, men det vi vet er at hun ikke nøyde seg med en 

alternativ offentlig møteplass for kvinnen. Hansteen ønsket heller å bryte seg gjennom den 

etablerte mannlige offentlighet, som førte til at hun knuste forestillingen om den passive 

kvinnen, forvist til egne arenaer. 
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I et intervju fra 1930-årene forteller Wilhelm Rødningen, som jobbet på Engebret café fra 

slutten av 1800-tallet, hvordan det har vært å jobbe på caféen gjennom alle disse år. På 

spørsmål om hvordan det sto til med damene på caféen, tilbake i tiden svarer han: «Jeg husker 

Aasta Hansteen kom her – alltid alene – bare sammen med sin uadskillelige paraply» 

(Klipparkiv, OsloMuseum). Samtidig kommenterer han at Engebret var den eneste café i 

Kristiania hvor damene ble behandlet pent og hvor de kunne gå alene. Nåværende eier av 

Engebret café forteller meg i en samtale, der jeg spør om tilstedeværelsen av kvinner i caféens 

historie, at Engebret var den første caféen i byen hvor en kvinne fikk servert alkohol uten 

følge av en mann (Personal communication, 23.2.2015). Det vante miljø var vel å merke 

knyttet til et mye mer mannsdominert miljø. Det var derfor med en viss forundring man for 

første gang får høre om en kvinne på café. I underholdningsbladet Folkebladet blir det i 1904 

publisert en lengere artikkel om Engebret café hvor flere av de tidligere og daværende ansatte 

deltar som intervjuobjekt. Caféens første eier, fra perioden 1857 og til tidlig 1870-årene, 

Engebreth Christoffersen, forteller at det har vært meget interessant å iaktta den store 

forandringen som har funnet sted i hovedstadens caféliv siden hans tid i bransjen. I hans dager 

kom det aldri damer på caféen, og Christoffersen forteller at først når det ble innrettet spisesal 

i caféens annen etasje, kunne man finne en og annen dame der, men dette var for det meste 

tilreisende kvinner (Johnsen, 1904: 212). Ut over 1870-årene og 1880-årene begynte enkelte 

av byens damer å komme etter teatertid, og litt etter litt ble damer på caféen mer alminnelig: 

«I begyndelsen var Damerne lidt sky og ræddde, men de fikk hurtig fast fod her som overalt i 

livet» (Ørebladet, 1907). Engebret café var byens første café hvor damer fikk gå i fred, og det 

var slik sett med en viss stolthet at når det for første gang meddeles offentligheten, at den 

dame som også her gikk i spissen, var Aasta Hansteen: «Hun var (…) den første 

Kristianiadame som turde gaa ind på Kafé d.v.s «Engebreths»» (Johnsen, 1904: 212). 

Historien om Hansteen som byens første kvinnelige cafégjest er en historie om egenrådighet, 

konflikt og brudd men også en fortelling om tid, prosesser og utvikling av demokratiske 

rettigheter for kvinner. I et kulturhistorisk perspektiv er Hansteen interessant av flere grunner, 

og man kan trekke linjer til flere kulturelle aspekter av livet i hovedstaden på 1800-tallet. 
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Furier er også kvinner 

I 1884 fikk Gunnar Heiberg sitt store gjennombrudd med det sosiale og politiske 

tendensdramaet «Tante Ulrikke». Heiberg sine stykker var ofte kontroversielle og skapte 

debatt. Han fokuserte ofte på det som allerede var på kanten av samfunnets normer og 

tematiserte ofte erotikk og politikk. I en teateranmeldelse fra Aftenposten 1884 står det 

skrevet: «Dette forfatterens Debutarbeid paa den dramatiske Digtnings Felt staar hverken 

innderlig over eller under saadanne Arbeiders Jevnmaal». Videre står det:  

 

Saa lidet tiltalende, at det er vanskeligt nok at finde frem til den ædle Kjærne, som det (…) er Meningen 

skal findes der. Vi vet ikke, om Forfatteren her har være svært bundet ved nogen bestemt model (…), 

men vi tror ikke, det er til held for Stykket, at Samfundet saaledes faar en Slags Ret ligeovenfor den 

enkelte personlighed der med all sin sin Ensidighet (..) dog har Sannheder (…), som det har godt av af 

høre. (…) Vi undervurderer ingenlunde den Betydning, selve hendes isolerende Frontstilling 

ligeovenfor Samfundet maa have havt til at gjøre hendes Væsen hardt og tantet. Men havde Tante 

Ulrikke været (…) en i sig selv nobel, harmonisk og gjennemdannet Personlighed, vilde hende stadig 

have skinnet igjennem det ru og tantede 

                                                                                                                  (Aftenposten, 1884) 

Anmelderen av stykket syns karakteren «tante Ulrikke» fremstår som udannet i sin karakter, 

og forstår ikke hvorfor Heiberg har gjort dette grepet for å få frem sitt poeng. Stykket skulle 

være en skildring av den moderne kampverden ute i samfunnet og fremsto i det store og hele 

som en satire over samfunnets konservative regime, som fikk sin stemme gjennom den 

radikale og halvgale hovedpersonen «Tante Ulrikke». Modellen av «Tante Ulrikke» er hentet 

fra Aasta Hansteens liv. Hennes synlige oppførsel i byrommet førte til mytedannende 

fortellinger om kvinnen «med ridepisk og paraply» og fikk uttrykk både i skuespill, 

fortellinger, erindringer og debattforum:  

 

Aasta Hansteen, den rasende forkjemper for kvinnesaken, var titt å se på Karl Johan. Hun blev pekt på, 

og gateguttene kunde være slemme mot henne. Da tok hun ridepisken som hun gikk med under sjalet, 

frem og slo efter dem. Det var ikke bare unggutter som gjorde narr av Aasta og studentene hadde laget 

en egen vise om henne: «Strømpen blå den må ta på, som vil gammel jomfru gå»  

(Sfinx, 1936, 114)  
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Blåstrømpe er en term knyttet til den franske ordet «blas blue» og ble brukt om emansiperte 

kvinner i Frankrike som brukte sin tid på kvinnesak og litterært arbeid. Hansteen passet på 

mange måter inn i denne termen, men den norske kvinneemansipasjonen var enda ikke 

kommet til det stadiet at det hadde en bred støtte i samfunnet, og hun ble slik sett mer 

latterliggjort enn beundret for sitt harde ytre. Edle Hartmann Schjødt (1862-1946), under 

pseudonymet Sfinx (1936) beskrev Hansteen slik: «Jeg tror hun manglet «sex-appeal» og «it» 

- hun var jo rent ut mannevond» (Sfinx, 1936, 114). Denne beskrivelsen kan på mange måter 

tydeliggjøre at Aasta Hansteen brøt med det bilde av hva en kvinne i hennes stilling burde 

være. Smarte kvinner ble ansett som dannede kvinner som fulgte de forventningene om riktig 

kvinnelig oppførsel knyttet til hus og hjem. Når kvinner trådte ut i gaten, slik som Hansteen 

stadig gjorde, utfordret de samfunnets dominerende kjønnsideologi som plasserte kvinnen 

innenfor hjemmets vegger som respektable døtre, mødre og hustruer (Telste, 2002: 362). 

Aasta Hansteen var på ingen måte en dannet kvinne, sett gjennom samfunnets øyne: 

«Impulsiv var hun, og hadde et eget barsk humør – jeg har sett henne danse cancan (…) i 

«Kvinnenes stemmerettsklubb», og det var grotesk» (Sfinx, 1936, 114). Hansteen manglet det 

kvinnelige «genet», noe som gjorde at hun skilte seg ut, ikke bare fordi hun var synlig i 

offentligheten, men også fordi hun brøt med forestillingen om «kvinnelighet» gjennom sin 

overdrevne trang til å markere seg.  

 

Aasta Hansteen med «ridepisken». Laget av Gustav Vigeland, 1905  
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Aasta Hansteen er beskrevet som en radikal og halvgæren furie som slo etter seg med sin 

ridepisk der hun møtte mostand. Hun var en av Norges første profesjonelle kvinnelige 

kunstmalere, målsakskvinne og kvinneforkjemper. Dog la hennes biologiske kjønn sterke 

føringer for hennes bevegelses og ytringsfrihet. Hansteen var en bereist og belest dame. Som 

følge av sine mange utlandsreiser så hun nok sitt lille Norge i lys av sine erfaringer og 

inntrykk fra andre byer, hvor blant annet kvinner kunne gå på café både i Tyskland og 

Frankrike. I 1900 gjør Aftenposten et lengere intervju med Hansteen. Her forteller hun om sitt 

liv og virke gjennom hennes år som «revolutionær». I perioden 1880-1889 oppholdt Hansteen 

seg i Amerika. Hun så seg nødt til å reise fra lille Kristiania som følge av kvinnens 

mangelfulle stilling i samfunnet. Når hun blir spurt om det er skjedd videre forandringer siden 

hun reiste sier hun oppvakt at, jo – det var en gledelig forandring når hun kom tilbake til 

Norge i slutten av 1880-årene, og mener at kvinnenes stilling hadde tatt mange skritt i riktig 

retning siden hun reiste fra landet 9 år tidligere (Aftenposten, 1900). Hansteen startet sin 

karriere tidlig og var den første norske kvinnelige kunstner representert på en 

verdensutstilling, henholdsvis Paris anno 1855. Men det var ikke malerinne hun ønsket å bli. 

Hun brukte en periode av livet sitt på målsaken, men fant raskt ut at det ikke var denne saken 

som var hennes store fanesak. Hennes engasjement for kvinnesaken, derimot, det var noe 

annet. Hansteen forteller at engasjementet hennes for å tale kvinnenes sak startet etter at hun 

hadde lest Georg Brandes oversettelse av John Stuart Mills bok On the Subjection of Women i 

1869. Mills overbærende budskap om at mannen og kvinnen var født grunnleggende like, 

både av hensyn til intelligens og moral, satte en motivasjon i Hansteen hun tidligere ikke 

hadde turt å handle etter. Gjennombruddet, for hennes personlige værende, var i det øyeblikk 

hun begynte å skrive, publisert med sitt egne navn. Hennes første artikkel i Dagbladet 

«Kvindernes mening om kvindernes underkuelse» vakte stor oppstandelse og folk ble både 

sinte og forferdet over at en kvinne kunne ytre seg i sådanne saker, i full offentlighet (Ibid). 

Oppmerksomheten stoppet derimot ikke Hansteen og ga henne nok mot til å fortsette kampen 

for kvinners rettigheter, som resulterte i hennes filosofiske hovedverk, Kvinden skabt i Guds 

billede fra 1878. I boken tar hun et oppgjør med den alminnelige kristne oppfatning om 

kvinnens underordnede stilling, for kvinnen, mente hun, var skapt like fullverdig i guds bilde 

som mannen. Innledningsvis i boken stiller Hansteen spørsmålet:  
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Naar man kaste et blik udover samfundsforholdene i nutiden, og navnlig paa det mest omfattende af alle 

menneskelige forhold, forholdet mellom mand og kvinde, da maa de spørgsmaal nødvendigvis opstaa i 

tanken: er dette, saaledes som det nu forefindes, overensstemmende med rimelighed, med retfærdighed, 

med natur?  

                                                                                                                                   (Hansteen, 1903) 

Det å skulle gå inn i en debatt knyttet til kirkens lære var et tornekratt uten like, og etter all 

definisjon; en manns anliggende.  

Aasta pustet og levde i rollen som kvinne, kunstner og samfunnsdebattant. Hun var radikal i 

sine holdninger, og ble aldri ordentlig akseptert i det dannede og kulturelle miljø som hun i 

utgangspunktet var født inn i gjennom arv.  Hun kom fra et typisk borgerskapshjem og ble 

oppdratt deretter, men brøt raskt ut av denne konformitet. I følge kunsthistoriker Anne 

Wichstrøm (1984) var Aasta den første kvinnen i norsk historie som brøt ut av de «stummes 

leir» og våget seg ut i den offentlige debatt, i kampen for kvinners rettigheter og likeverd 

(Wichstrøm, 1984, 11). Valget om å gå inn i den offentlige debatt ble en ensom vei, og Aasta 

måtte stadig forsvare og bryte seg gjennom den mur av sosiale regler og normer knyttet til 

hennes kjønn. Som en av de første kvinner i sitt samfunnslag med en faglig utdannelse og et 

prestisjetungt yrke som billedkunstner sto Aasta i en annen stilling enn sine medsøstre og var 

allerede fra relativt ung alder, økonomisk uavhengig. Dette i seg selv ga Hansteen muligheter 

som de fleste kvinner på hennes tid skulle se langt etter.  

 

Alternativ offentlighet 

 

Første gang undertegnede hørte hendes navn nævne  - omkring aar 1875  - var det omtrent med disse 

ord:» Det er en fæl dame i Kristiania som gaar omkring med ridepisk og slaar herrene!» Det med 

ridepisken hadde nok paa en maate sin rigtighet, men det som blev fortiet var, hvorfor den blev 

anskaffet. Det var ikke alene fornærmelsene hende selv, som oprørte hende, - det var aarhundrets 

fornærmelser mot kvinder     

                                                                                                                   (Løken, 1914, 35) 

I løpet av 1860-1880 hadde Aasta Hansteen gjort seg vid kjent i hele Kristiania som den 

mannshatende furie, som trampet seg frem med sin paraply og ridepisk. Hennes arbeid 
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gjennom 1860- og 1870 årene hadde ført til at Aasta fikk kastet på seg status som både 

målsakskvinne og foregangsperson for kvinneemansipasjonen i Kristiania. I følge Bente 

Nilsen Lein (1984) er «Tante Ulrikke» myten om Aasta knyttet til disse to tiårene, der hun 

fremsto for omverdenen som både eksentrisk, voldsom og halvgal. Om denne tiden, 

kommenterte Hansteen selv: «(…) de unge ved ikke, hvad det har kostet at bane Vei. Det har 

nok vi som gik foran faaet føle» (Aftenposten, 1900). Hansteen sine offentlige heftigheter og 

vrede kan i dag betraktes som et svar på den urett kvinner i samfunnet sto ovenfor, men som 

hun selv fikk hard motgang for i form av utstøtelse, latterliggjøring og et sosialt stigma, som 

førte til en opplevelse av ensomhet i sine år som kvinneaktivist. I ettertid har Hansteen selv 

også kategorisert denne tiden som «tante Ulrikke» tiden, en ensom tid der hun debuterte med 

sine politiske artikler og radikale holdning, samtidig som hun banet vei for sine medsøstre i de 

sosiale arenaer der kvinner ikke var velkomne (Nilsen Lein, 1984, 89).  Ifølge 

kvinnesakskvinnen Olaug Løken inntar Hansteen en særstilling blant kvinnene i Norge:  

De mest motstridende ytterligheter har liksom samlet sig i og om hendes person – som i et knitrende 

brændpunkt. Kvine var hun – men med en mands mot, en mands frihetstrang, en mands skarpe logiske 

tænkeævne, og født i en tid da der av kvinder omtrent utelukkende blev fordret blidhet, underkastelse, 

taalmodighet, ynde, men aldrig tænkning eller dygdighet utenfor det huslige omraade (…) 

                                                                                                                         (Løken, 1914, 35) 

Gjennom 1880- og 1890-årene var det stadig nye kvinnelige skribenter og forfattere som 

gjorde seg synlig i offentligheten. Flere turte å gå vekk i fra bruk av pseudonym og bruke sine 

egne navn, og i avisinnlegg og litteratur markerte de sin eksistens ved å ytre sine kritiske 

meninger. Kvinner skulle, i en mye større grad enn tidligere, om enn fortsatt begrenset, ta del 

i den offentlige debatt, og stadig rette flere krav mot det mannsdominerte samfunn. Dog var 

det få som turte å markere sin eksistens i den offentlige fysiske sfære. Det å handle 

performativt ble for Hansteen hennes karaktertrekk, og hun banet vei for fremtidens kvinner 

gjennom det som ble en ensom men effektiv metode for å bryte forestillingen om 

offentligheten som et mannlig domene.  

Selve idéen om en offentlige sfære er knyttet til tanken om noe som utpeker en institusjonell 

mekanisme for rasjonalisering av politisk dominans. Dette skjer ved at offentligheten må stå 

til ansvar ovenfor sine borgere og deres rettigheter som deltakere, samtidig som det utpeker 

en bestemt diskursiv samhandling som er ment å skulle forutsette ubegrenset diskusjon 

knyttet til offentlige saker. Meningen var at denne type samtale skulle være åpen, 

inkluderende og omfavne borgerne på en slik måte at de sammen kunne danne det som ble 
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ansett som den offentlige mening. I dette ligger idéen om ytringsfrihet som grunnleggende og 

prinsipiell menneskerett i et demokratisk samfunn. Den borgerlig offentlighet, slik som 

Habermas ser det, dyrker slik sett det liberale offentlige samfunn, som gjennom historien har 

preget store deler av det moderne Europa. Det derimot Habermas ikke tar høyde for er at en 

slik idé også er knyttet til former for ekskludering. Tanken om den frie samtale var knyttet til 

det rasjonelle argument, og det rasjonelle ble ansett som en mannlig dyd. Mannen som knyttet 

til fornuft og kvinnen knyttet til følelser er sosiopsykologiske oppfatninger med røtter tilbake 

til antikkens Hellas som gjennom tiden er blitt overført og oppfattet som deterministisk. 

Konsekvensen av en slik oppfatning er det som til ulike tider og til ulike steder har ført til en 

formell ekskludering av kvinner fra det politiske liv (Fraser, 1990: 59ff). Den moderne 

mannlige offentlige sfære trekker paralleller til de klassiske tradisjoner som støpte femininitet 

og offentlighet som motsetninger: «the depth of such traditions can be gauged in the 

etymological connection between «public» and «pubic», a graphic trace of the fact that in the 

ancient world possession of a penis was a requirement for speaking in public (Fraser, 1990, 

59-60). Som følge av dette, mener Fraser at blant annet kvinner måtte kreativt søke etter 

alternative offentligheter, slik at også de fikk ta del i og forme den offentlige mening. Derfor 

er det viktig å rette fokuset mot og utvide offentlighetsbegrepet til å ta sikte på å finne 

samfunnets konkurrerende offentlige sfærer. Herunder de sfærer som blant annet kvinner og 

arbeidere har måttet konstruere for tilgang til opp gjennom tiden, eller mulighet til å påvirke 

det offentlige politiske liv. Fraser mener blant at for borgerlige kvinner låst til hjemmet har 

dette handlet om å bygge opp en counter civil society, en alternativ arena der kvinner kunne 

være med på endring og reform (Fraser, 1990: 61). På sett og vis kan man si at denne 

alternative kvinnelige offentligheten «hermet» etter den mannsdominerte sfæren og utfordret 

den offentlige diskurs med de samme prinsipper som den selv var skapt ut i fra. Med et 

utvidet offentlighetsbegrep, knyttet til «alternative offentlighet» tydeliggjør at det ikke 

nødvendigvis bare er en type offentlighet, men flere, og at disse både interagerer og 

konkurrerer med hverandre.  

Det er i denne alternative og flertydige offentlighet vi må se Aasta Hansteen sitt liv og virke. 

Ikke bare fremmet hun sitt syn gjennom det skrevne ord, men hun brukte også kroppen til å 

bryte med normene for offentlig tale, gjennom performativ praksis og aktør i byrommet. Som 

fysisk tilstedeværende trampet hun veien frem for fremtidens kvinner. Det å bruke kroppen 

slik som Aasta gjorde var oppsiktsvekkende, selv for fremstående kvinneforkjempere som 

Camilla Collett: «Camilla Colletts mer diskrete vesen og utpregede «damestil» var lettere å 



68 

 

akseptere» (Nilsen Lein, 1984: 160). Hansteen sin mangel på dannelse og kulturell kapital har 

gjennom tiden ofte blitt satt opp mot Collets fine ynde og dannede opptreden, både i samtid 

og ettertid: «I forsøket på å gjøre kvinnebevegelsen akseptabel, og male et vakkert bilde av 

Camilla Collett har man polarisert de to kvinnene og kanskje marginalisert Aasta Hansteen i 

sterkere grad enn det er grunnlag for» (Ibid: 161). Hansteen representer endring, knyttet til 

alternative måter å dekonstruere en offentlighet som var skapt ut i fra idealer om kjønn og 

samtidig bygge opp nye forståelser knyttet til dualistiske skillelinjer som offentlig og privat.  

 

Seige strukturer 

 

 

Nærbilde av Per Kroghs maleri fra 1928 av livet fra Kristiania bohem tiden i 1880-1890-årene. Foto: Dagbladet 

Jan Eivind Myhre (1990) kaller Kristiania i 1880-årene for kvinnebyen. Denne betegnelsen 

har vel å merke sammenhenger med demografi. Det var i løpet av de siste årene blitt en 

overvekt av kvinner i byen, og til tross for at denne overvekten i stor grad var knyttet til 

økonomi, helse og utdanning, var likevel kvinnen mer synlig som en del av byen enn 

tidligere. Om så i begrenset forstand. Det borgerlige miljøet fra omkring midten av århundret, 

og en god stund fremover, handlet i stor grad om den oppdeling av mannens og kvinnens 

sfærer. Denne oppdelingen gikk ut over kvinners rett og mulighet til å ta seg lønnet arbeid, 
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men det handlet også om å holde dem borte fra det meste av organisasjonsliv, holde dem i 

bakgrunnen i det private selskapslivet, og også fra det sosiale uteliv, foruten teateret (Myhre, 

1990: 400). Men fra 1880-årene, de mektige revolusjonsår skulle kvinnen, på de fleste 

områder, ta et skritt frem i lyset og inn i offentligheten. De begynte smått å delta i gatelivet, 

med både café og restaurantbesøk (ibid). Kvinnens tilstedeværelse på caféen formidles blant 

annet i det kjente maleriet til Per Krogh fra 1928, og som er en representasjon av det nye 

cafélivet fra 1880 og 1890-årene. Cafémiljøet er fortsatt skildret som et relativt mannlig og 

borgerlig miljø. Men det som derimot er annerledes, i motsetning til tidligere visuelle 

representasjoner av cafélivet, er at kvinnen er mer fremtredende, i så måte at de to kvinnene i 

bilde er malt like tydelig og på samme linje som mennene i front. Det må likevel presiseres at 

dette bilde er malt flere år etter den tiden bilde referer til, og selv om bilde viser til en 

forandring i bruken av caféen som rom, betyr det ikke nødvendigvis at kvinnen var ansett som 

fullverdig cafégjenger helt enda.  

Kvinnens synliggjøring i det offentlige rom fra 1880-årene betød vel å merke ikke 

nødvendigvis at kvinnen ble ansett som fullverdig samfunnsmedlem, og i en karikatur fra 

vittighetsbladet Vikingen formidles et noe annet uttrykk enn det Krogh formidler i sitt motiv.  

 

Tegning fra vittighetsbladet Vikingen, 1884.                                                     Foto: Nasjonalbiblioteket 
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På bilde ser vi to kvinner sitter alene ved et cafébord. De er begge pent kledd og kvinnen til 

høyre hever et glass opp mot munnen. Resten av miljøet i bilde er menn, og de står alle i 

finurlige positurer og forundret seg over de to kvinnene som har satt seg ned. Kvinnens status 

som likeverdig samfunnsdeltaker skulle i mange år fremover begrenses gjennom en sosial 

kontroll som strakk seg langt utenfor kvinners formelle rettigheter:  

En herre som kom alene ble ikke stanset i døren. Men fore daner som hadde bestilt bord ble nektet 

servering. «Ja men vi er da sammen». «Det hjelper ikke», sa kelnere. «Jeg har ikke lov til å servere 

damer alene. Dere får skaffe dere en mann!» 

                                                                                                                  (Johnsen, 2005, 157) 

Det lille utdraget er hentet fra en situasjon fra slutten av 1950-tallet og tydeliggjør hvordan 

gamle forestillinger reproduseres i tid og rom, og som langt utover 1800-tallet fortsatt 

påvirket hvordan man tenkte om mannlige og kvinnelige sfærer.  

 

Klang fra fortiden 

Fra Engebret café åpnet i 1857 og frem til i dag har både byen og caféen som sosialt rom 

gjennomgått store forandringer. En av de mer tydelige endringen er at i dag er kvinner 

representert i like stor grad både i byen og på café. En slik endring handler om prosesser som 

må ses i lys av den tiden som har gått og de ulike faktorene som har bidratt til en slik 

forandring. Tid er noe som et knyttet til ulike tidslag, til epoker og til synkrone og diakrone 

perspektiver. I tillegg handler det om stemmer fra fortiden. Alt som har skjedd på Engebret 

cafe, og byen for øvrig, har skjedd innenfor romlige og tidslige strukturer som både har 

bidratt til, men også blitt påvirket av hvordan caféen er blitt oppfattet og brukt som sosial 

sfære.  

I lys av de sosiale endringene som har skjedd i byen og på caféen i et 150 års perspektiv må 

nevnes Engebret-bevegelsen. En forening for og av kvinnelige journalister som ble stiftet i 

1974, og som holdt på i perioden 1974-1985. I 1974 ble det trykt en beskjeden annonse på 

baksiden av Journalisten. Annonsens tittel lød «Noe å snakke om?». I annonsen ble kvinner 

Oslo-presse og NRK invitert til en møte på Engebret. Bakgrunnen for initiativet var som følge 

av at journalistyrket på 1970-tallet fortsatt var sterkt knyttet til en mannsdominert yrkessfære, 

og bevegelsen oppsto som en protest mot de etablerte strukturer og nedarvede konvensjoner i 
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et slikt yrke. Dette mobiliserte kvinnelige journalister til å kjempe for likestilling som utover 

1970-tallet vokste seg sterkt i tråd med resten av kvinnebevegelsen (Utheim, 2009, 2). 

Engebret café hadde allerede lange tradisjoner som møtested for journalister i tilknytning til 

ulike foreninger, men dette var da i stor grad knyttet til en mannlig sfære. Under første møte 

på caféen i 1974 møtte 60 kvinnelige journalister opp, og møte skulle bli det første av mange 

og som skulle utvikle seg til det som kom til å hete Engebretbevegelsen (Ibid). Valget av å ta 

navn etter caféen kan tyde på det dette båndet som utviklet seg mellom foreningens 

medlemmer og caféen som møtested. Fortellingen om Engebret-bevegelsen er som å høre en 

klang fra fortidens stemmer, stemmer som trekker paralleller til det tidligere forenings og 

diskusjonsforum som Engebret også var en del av på 1800-tallet, men som da var begrenset til 

mannlige kretser. Samtidig representerer bevegelsen endringer i kvinners bruk av byrommet, 

og det kan slik sett trekkes linjer til fortellingen om Asta Hansteen og det hun representerer.   

Fortellingene om Hansteen kan ses i et dialogisk perspektiv der hennes handlinger både fikk 

respons og gjenklang i tid og i rom. I tråd med den russiske litteraturforskeren Michael 

Bakthins (1986) språkteori om polyfoni, flestemthet og dialog er enhver ytring unik og full av 

gjenklang fra andre tidligere ytringer eller stemmer, samtidig som ytringen foregriper 

fremtidige ytringer. Her ligger det en konstant flyt og dynamikk, som Bakthin kaller 

dialogisk. Det dialogiske har ingen begynnelse eller noen slutt, det eksisterer slik sett hverken 

et første eller et siste ord. Implisitt i en slik tankegang er at ordet inngår i en omfattende kjede, 

som betyr at det på et hvert tidspunkt kan oppstå skjulte og uante betydninger av et ord, 

ytringer eller fortellinger. En ytring, en stemme eller et ord er sosiale fenomen og må forstås i 

sammenheng med fortid, nåtid, avsender, mottaker og rommet i mellom. En ytring vil slik sett 

aldri utelukkende være ens eget og vil alltid være knyttet til en historisk kontekst.  

[…] ethvert kommunikativt ord (…) er bestemt af at det det skal benævne eller beskrive, allerede er 

blevet benævnt eller beskrevet, og det faktum at det historisk og kommunikativt har en 

betydningsballast at kæmpe med, gør at ordet indgår i en dialog med dissee fremmede 

betydningsinstanser på vej mot gjenstanden, det det skal benævne/beskrive 

                                                                                                        (Andersen,, 2002: 111) 

Slik sett kan man si at alle ytringer har en viss grad av forutbestemthet i seg og er ladet med 

mening som får betydning knyttet til ulike kontekster, diskurser og aktiviteter. På den måten 

kan for eksempel utviklingen av en fortelling inneholde mengder med både skjulte og 

åpenbare kontekstuelle meninger, som gjennom bestemte situasjoner av fortellingens 
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utforming og lesemåte kan kalles tilbake til erindringen og danne seg i nye skikkelser. Det er 

på en slik måte jeg tolker fortellingen om Hansteen, en fortelling som knytter seg an til en 

større kontekst enn Hansteen selv og som går på tvers av tid, sted og rom. Der hennes 

handlinger inngår i et felt av meningslag som er del av en kontinuerlig fortolkningsprosess. 

Fortellingen om Hansteen og hennes offentlige opptreden må slik sett forstås som en 

fortelling med flere stemmer som både strekker seg frem og tilbake i tid. Forstått på en slik 

måte har fortellingen om Hansteen både en del av John Stuart Mill og Engebretbevegelsen i 

seg, på en og samme gang. Dette bidrar til å knytte forståelsen om sammenheng i tid og rom. 

Ingenting er dødt, og enhver betydning vil få sin hjemkomst, skriver Bakthin: «Nothing is 

absolutely dead: every meaning will have its homecoming festival (Bakthin, 1986: 170). 

Engebret-bevegelsen representerer slik sett ikke bare endringen i bruk av offentlige rom, men 

trekker også på linjer til det som var Hansteen sitt egne prosjekt; å fremme kvinners stilling i 

samfunnet, skape debatt og få til forandringer. Dette handler også om bruken av caféen som 

arena for å fremme en sak og slik sett utvide offentligheten og påvirke folkemeningen. 

Engebret-bevegelsen kan slik sett anses som å ha tatt over stafettpinnen i deres egne prosjekt 

for kvinners stilling i samfunnet, og blir slik sett bærer for Hansteens stemme og fører 

kvinnekampen videre inn i fremtiden.   

Som mennesker skaper vi mening gjennom språket. Ved å inkludere Bakthins språkteori om 

språket som dialogisk så skapes en sammenheng med fortidens stemmer. Det er ikke 

meningen å gå dypere inn i Bakthins teorier, men bruke det som forklaringsgrunnlag for det 

sosiale feltet Hansteens offentlige opptreden og fortellingene om henne representerer: En 

fortelling om flere stemmer, konkurrerende diskurser, og forandring av rom.  

 

Avslutning  

Ved å følge Hansteen sine handlinger har jeg i dette kapittelet diskutert hvordan Hansteens liv 

speiler ulike sider av en kjønnssegregert samfunnsstruktur, men samtidig et samfunn i 

forandring.  

Sosiale relasjoner blir både reflektert i og påvirket av romlige strukturer, et rom som gjerne er 

konstruert og gitt mening gjennom sosial praksis som definerer menn og kvinner som 

forskjellige (Telste, 2002: 363). Dette er vel å merke ikke slik at sosial praksis er en statisk 
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størrelse og er i kontinuerlig forandring, men som på ulike tider har større eller mindre 

påvirkningskraft til å endre samfunnsstrukturer. Hansteens bruk av det offentlige rom, var 

både ny, utforende og til tider også aggressiv. Til tross for motvilje, kritikk og utfordringer fra 

menn, men også fra kvinner, kan likevel Hansteen sies å ha lagt premisser for en forskyvning, 

eller utvidelse av rammene et kvinneliv ble tenkt innenfor. I denne sammenheng kan også 

Engebret café ha spilt en rolle, ikke nødvendigvis en aktiv rolle, men likevel av betydning. 

For ved å være en den «eneste» café i byen hvor kvinner fikk være i fred (Johansen, 1904: 

212) åpnet også de for at aktører som Hansteen kunne benytte seg av byens offentlige uteliv, 

og på den måten legge premissene til rette for Hansteens bruk av caféen i sin livslange kamp 

for kvinnens frigjøring.  

Innenfor romlige strukturer kan vi se fortellingen om Hansteen som et gjenklang i nyere tid 

og re aktualiseres som fortelling når Engebret-bevegelsen inntar Engebret. En Hansteen i ny 

drakt, formet som et organisert kollektiv i sin samtids kvinnekamp.  
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6 Caféen som kulturarv 

Dette siste analysekapittelet skal i større grad handle om nåtiden, eller mer korrekt hvordan 

fortiden er tilstede i nåtiden. Det vil handle om forhandlinger om Engebret café som sted og 

kulturminne. Tanken om hva som betegnes som kulturminner er sterkt knyttet til det offentlig 

kulturminnevern, som er det organet som merker og verner bygg og områder i vårt kulturelle 

landskap. I en slik sammenheng er man avhengig av informasjon om hva som gjør noe 

verneverdig. Derfor er det interessant å diskutere hva som ligger til grunn for 

kulturminnevernets vurderingen, knyttet til hva som gjør noe til et kulturminne og på hvilke 

grunnlag dette er basert på. Fortiden tar for seg mange ulike uttrykk, både som vitenskapelig 

historieskriving, kulturminnepraksis og folkelig fremstillinger (Selberg, 2002: 9). Engebret 

café, har en del av alle disse fortidsuttrykkene i seg, som sammen danner innholdet for den 

historie som blir presentert som Engebret cafés fortid.  

Engebret café har gjennom 158 år fungert som serveringssted i landets hovedstad. Det er, som 

vist gjennom de foregående kapitler, et sted som blant annet bærer med seg historie om 

bruken av caféen som rom knyttet til den offentlige debatt under 1800-tallets brytningstid, 

samtidig som det fungerte som handlingsrom i kvinnekampen. Alt dette, og mer, er hendelser 

og aktiviteter med rot i fortiden. Kunnskap om fortiden er avgjørende for å gi mening og 

forståelse til seg selv og det samfunn man lever i. Historie gir identitet og tilhørighet, og 

legitimerer både rettigheter og krav både av kulturell og politisk art (Eriksen, 1999: 9). 

Engebret café er fortsatt i daglig bruk, og presenteres som et sted som både verner om og 

gjenskaper stedets fortid, både gjennom interiør, meny, stemning og erfaring. Fenomener som 

knytter seg til kontinuitet og tradisjon. 

 

Med makt til å definere 

I kulturhistorisk forskning er tradisjon, kulturminner og kulturarv sentrale temaer for 

vitenskapelige undersøkelser, der det er fortiden som er selve grunnlaget for begrepenes 

eksistens. Disse begrepene er moderne sosiale konstruksjoner som knytter seg opp mot 

tankekategorier og institusjonalisert praksis i nyere tid (Selberg, 2002: 14). Det vil si at både 

fortidstanke og fortidsinteresse i seg selv har en historie som spiller inn i diskusjoner om 
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fortiden, fordi dette i stor grad handler om konstruerte fenomener gjort i moderne tid og som 

påvirker måten vi tenker om fortiden. Fortiden er historiens emne og referansepunkt, men 

historie er fortolkning av og bevissthet om fortiden (Eriksen, 1999: 13). I dette ligger det en 

forutsetning om at fortiden har etterlatt seg spor som kan fungere som vitnesbyrd og brukes 

som middel for kommunikasjon og kontakt på tvers av tid og rom: «Kulturminner, 

antikviteter, «historiske vitnesbyrd» er historiens relikvier» (Eriksen, 1999: 23), de er 

gjenstander for ærbødighet og kan fungere som rekvisitter for å påkalle og re-presentere 

fortiden. Overført til mitt prosjekt er disse relikviene forstått som alle de kulturuttrykk som 

sammen danner en ramme for hvordan Engebret café får betydning, både knyttet til en 

materiell, men også immateriell sfære.  

I en artikkel fra 1898 skriver dramatiker, teatersjef og redaktør Axel Maurer (1866-1925) om 

Kristiania i samtid og fortid. Han gjør rede for noen av de bykulturelle utviklingene som har 

skjedd de siste årene, og mener at det er håp for Kristiania til å kunne bli noe mer enn en liten 

gatestump kalt Karl Johans gate. Men, sier han, den voksende konkurransen blant 

bevertningssteder har gått så langt at byens caféeiere må våkne og se at alle ting ikke er som 

det burde i deres etablissement:  

 

Her vil jeg imidlertid straks gjøre en bestemt undtagelse for «Engebrets» vedkommende. Det er det 

sande adelsmerke for person som institusjon, at den forstår at bevare sig selv og sin individualitet 

gjennom vekslende livsvilkår. Dette har «Engrebret» delvis formået at gjøre. Før lå den i centrum, nu i 

en afkrog; men idag som fordum spiser man den samme velanrettede mad, betjent av et udsøgt 

tjenerskab. Der er den samme lune hygge udbredt over det hele (…). De samme – eller ialfald samme 

art – gjæster sidder under solseilet, mætte og tilfredse og myser mod lyset. Anerledes er det med 

«Grand». Medens «Engebret» værdig har bevart sit gamle præg, har «Grand» undergået stadige 

forandringer. (…) det (…) den har vunnet i utseeende, har den tabt i hygge»  

(Maurer, 1898: 94-95) 

Opprettelsen av Christiania Theater på Bankplassen, som diskutert i foregående kapitler, var 

en viktig grunn for hvorfor Engebret café ble så populær på 1800-tallet. Engebret var teaterets 

nærmeste skjenkested og ble et naturlig møtepunkt for både skuespillere og publikum ved 

teateret, og også for andre. I løpet av 1800-tallet var dette området blitt en del av byens 

fysiognomi, et sted folk oppholdt seg og knyttet følelser til. Som følge av byutvidelser og 

byutvikling endret bybilde seg i et raskt tempo. Utover århundre ble sentrumsområdene 
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utvidet for å knytte kontakt med slottet, bundet sammen av det som skulle bli Karl Johans 

gate. Langs Karl Johans gate ble det bygd boliger for Kristianias borgerskap, både 

Universitetet og Stortinget fikk sin plass her, den fikk sine parker, butikkvinduer, caféer og 

restauranter, og ved århundreskiftet skulle også hovedstadens nye teater oppføres i samme 

området. Allerede i 1870-årene var det blitt snakk om at det var behov for en ny 

nasjonalscene i hovedstaden. Etter at Christiania Theater hadde blitt skadet av en større brann 

i 1877 så man behovet for er mer funksjonelt teater, både i forhold til det byggetekniske, men 

også knyttet til behov for større plass. Det var derimot ikke bare teateret som ikke klarte å 

tilfredsstille krav om modernitet og fornying. Også teatersjef Hans Schröder (1831-1912) 

hadde gjort seg upopulær i byen. Han ble ansett som å være konservativ i sin kunstneriske 

ledelse og høstet stor storm da han i 1881 nektet å sette opp Henrik Ibsens Gjengangere på 

teateret (Bilton, 1990: 82). Schröder ble ansett som en karakter som ikke klarte å fornye og 

utfordre scenekunsten, og fremtiden ble slik sett ansett som eneste utvei, der Bjørn Bjørnson 

(1859-1942) sto klar for å ta over roret på det nye nasjonalteateret (Ibid: 80).  I 1899 ble 

Christiania Theater revet til fordel for det nye Nationaltheatret, etter 62 år som byens 

storscene. Byutviklingen gjennom 1800-tallet ble på mange måter oppfattet som nødvendig, 

men samtidig la de raske store endringene premisser for nostalgi og lengsel etter det som 

hadde vært. Den 15.juni 1899 gikk sceneteppe opp for siste gang på Christiania Theater og 

teaterets avsluttende forestilling ble spilt. Journalist Edle Hartmann Schjødt, skriver i sin 

farvel med Christiania Theater og Bankplassen i 1899: 

 

Iaften spilles der for sidste Gang paa det gamle Theater 

 Iaften og saa aldrig mere. 

 Iaften skal et fæstklædt og feststemt  Publikum samles 

 der for sidste Gang og sige Farvel til den gamle kjendte, bagtalte, men dog saa kjære  Bygning (…) 

Hvor mange Minder har vi ikke fra dette gamle Theater! Hvor mange skiftende Stæmninger, hvor 

mange hellige Sindsbevægelser, hvor mange festlige Aftener har vi ikke oplevet dernede! (…) 

Iaften gaar Teppet ned for sidste Gang. Det er ogsaa sidste Gang vi efter endt Forestilling styrter over til 

«Engebret». Theateret og «Engebret» hører uløselig sammen i vore Minder. (…). 

         (Sfinx, 1936: 176-178) 

 

Så var det slik at teateret forsvant, men Engebret ble. Sfinx gir uttrykk for et ambivalent 

forhold til teateret som «bagtalt, men dog saa kjært». Engebret café fremheves som «uløselig» 
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knyttet til teateret og blir sett i lys av at teateret forsvinner; caféen blir synliggjort som følge 

av at noe annet blir borte. Engebret café, som del av en fremvoksende cafékultur, var gjennom 

1800-tallet blitt et modernitetens signatur. Samtidig endret byen seg i en høy hastighet, noe 

som førte til at blant annet Engebret café i løpet av noen korte tiår hadde falt inn i en dualitet 

mellom det nye og det gamle, mellom det tradisjonelle og det moderne. Inne i caféen var 

moderne tanker blitt støpt, idéer delt og der det som var blitt snakket om og gjort på caféen til 

en viss grad både reflekterte og uttrykte seg i den offentlige debatt. Denne moderne 

tenketanken hadde likevel foregått innenfor rammene av det som etter hvert var kommet til å 

representere kontinuitet i så måte at caféen representerte noe stabilt og uforanderlig. De 

radikale meningsfellene til Sverdrup, de samfunnspolitiske debattene Bjørnson sto i spissen 

for, Hansteen sine offentlige heftelser; alt dette og mer var hendelser og fenomener som hadde 

skapt vid oppstandelse i sin samtid, men som bare år senere var ansett som viktige deler av 

Engebret café som institusjon, og dannet seg som nostalgiske fortellinger fra fortiden. I det 

banebrytende verket til Karl Marx og Friedrich Engels, Det kommunistiske manifest fra 1848, 

setter de spørsmålstegn ved karakteristikken til modernitetens fremvekst. De mener at den 

stadige omveltningen av produksjon og samfunnsmessige tilstander fører til evig usikkerhet 

og bevegelse, og at det er dette som særkjenner borgerskapets epoke fremfor noen. Alle 

tidligere, faste og inngrodde forestillinger og antakelser oppløses. Nyetablerte forhold 

oppløses før de slår rot og alt som tidligere ble ansett som hellig uhelliggjøres (Marx & 

Engels, 1984: 15). Opplevelser av å være i en tilværelse i kontinuerlig endring fremkaller 

følelser som romantiserer det som var, eller uttrykker seg som nostalgi i så måte av å uttrykke 

et savn eller en tilstand av savn. Det er for eksempel med dette som bakteppe Sfinx sin 

avskjed med teateret må ses i kraft av, og kan forklare hvorfor også Engebret blir innlemmet 

som en del av hennes følelsesmessige uttrykk. De to som er «så uløselig knyttet sammen». 

Fortiden er kjent, det er der vi kommer fra, men fremtiden er usikker og diffus. Når store 

endringer skjer under et kort tidsspenn kan mennesker oppleve en total oppløsning av 

tidligere forhold og med det søke kontakt og knytte sterkere bånd med det som representer 

kontinuitet. I tillegg var nedleggelsen av Christiania Theater på samme tidspunkt som 

overgangen til et nytt århundre, noe som også kan ha forsterket følelsen av total oppløsning av 

tilværelsene, slik man kjente den.  

For, som byens teatercafé gjennom de siste 40 årene hadde Engebret café fått en viss status. I 

1904 skriver forfatter Rosenkrants Johansen at: «Hvis man siger «Christophersens Kafé» ved 

ingen, hvad det betyder». Siger man derimod «Engebreth”, forstaaes det baade i Norge, 
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Vladivostok, Sidney og Chile – kort sagt overalt, hvor der er Nordmænd»»(Johnsen, 1904: 

210).  Videre følger han opp med bemerkningen om at «Der kunde og burde skrives en Bog 

om den (caféen); det burde gjøres af en af dens faste Gjæster fra ældre tid» (Johnsen, 1904: 

213). Gjennom annen halvdel av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet hadde Engebret etablert 

seg som et kjent og populært sted i byen, et sted som ifølge Johansen også burde bevares for 

fremtidige generasjoner, i form av en bokutgivelse. Ønske om bevaring tas opp i andre forum 

også: «Engebret er den eneste Kafé i Kristiania med Traditioner; der er Stil over den, man 

føler sig vel indenfor dens Vægge og under de hyggefulle Trær udenfor dens Vinduer» 

(Ørebladet, 1907). De endrede forhold i byen hadde også stor innvirkning på cafélivet, som 

hadde formet seg gjennom annen halvdel av 1800-tallet og på mange måter ett symbol på det 

moderne sosiale uteliv. Flere av de gamle og kjente serveringsstedene ble borte, mens andre 

forandret helt karakter. Grand café, som på et tidspunkt ble kalt byens kulturelle storstue, var 

også påvirket av moderniseringsprosessene og blir i 1907 beskrevet som nokså trøstesløs: 

«Grand er Sted til at ærge sig paa, bare 10-Øres Telefonen er til aa bli grøn over (…). Kaféen 

er blitt noget af en Gatestump (….). Nei, en lille Time nede hos Engebret (…) der har man et 

stort Stykke Kristiania» (Ørebladet, 1907). Anekdotene viser til en følelse av å holde fast ved 

noe som er kjent, noe som ikke forandrer seg og gir seg tilkjenne slik som det var. I senere tid 

er historien om Engebret café blitt løftet frem gjennom boken til Mentz Schulerud (1994), 

Engebret café. Matsted og møtested gjennom generasjoner, der han i en 

populærvitenskapelig, biografisk fortelling formidler caféens liv og virke, basert på ulike 

kilder han har samlet opp knyttet til caféens historie. I bokens forord skriver han: «Selv har 

jeg mange minner fra Engebret (…), og jeg har lenge vært opptatt av den tid da Bankplassen 

(…) var hovedstadens (…) kultursentrum, med Christiania Theater og (…) Engebrets 

teatercafé» (Schulerud, 1994: 7). Biografien er ment å gi en «sann historie» av hvordan livet 

på caféen har artet seg gjennom hele dens periode som café og er bygget opp rundt hendelser 

og anekdoter som utgjør fortellingens plott og caféens livsløp. Boken har likheter med 

selvbiografien og jeg følger Anne Eriksen (1990) sine tanker der hun påpeker at 

autobiografien langt i fra bare er nedtegnelser av data, men er et resultat av en aktiv og 

skapende og tolkende prosess knyttet til den som skriver (Eriksen, 1990: 12). Gjennom 

fortolkning og bearbeiding av kildemateriale har Schulerud formidlet et narrativ som er ment 

å skape sammenheng og opplevelse av mening for seg selv og leseren.   

Uttrykk for fortidsinteresse og historie finnes både i individuell, kollektive, profesjonelle og 

folkelige former. Erfaringer av å være del av en verden som forandrer seg i en høy hastighet, 
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der fortiden blir liggende som et fremmed land i forhold til opplevelse av samtiden øker både 

interessen og behovet for å forstå og søke sammenheng. Som en del av modernitetens 

fremmarsj blir forbindelsen mellom før og nå i større grad separert og hva som oppleves som 

fortid bryter stadig med opplevelser av nåtid. Eriksen påpeker at modernitet ikke bare betyr 

endringer i forhold til forutgående epoke, men at den i seg selv også er en tilstand, en kultur 

og en samfunnsnorm som kjennetegnes ved stadige endringer (Ibid: 19). En slik måte å tenke 

om fortiden på har bidratt til mange nostalgiske idéer om en tapt fortid, men samtidig skapte 

det også rom og mulighet for en profesjonalisering av kulturhistoriefaget som disiplin, basert 

på vitenskap, forskning og forvaltning, uttrykt gjennom ulike ekspertsystem slik som 

museumsvesen, historiefag og kulturminneforvaltningen.  

 

Offentlig vernestatus 

I samme periode som mennesker fikk en større bevissthet om et samfunn i forandring, 

etableres det moderne historieapparat og kulturminnevern, forankret som ulike akademiske 

disipliner, organisasjoner, foreninger og institusjoner. I 1844 etableres Foreningen til Norske 

Fortidsminnesmerkers bevaring (Fortidsminneforeningen), og er starten på et profesjonelt 

vernemiljø i Norge. I 1912 ble Riksantikvaren etablert og skulle fungere som institusjon med 

offentlig ansvar for stående bygg og kulturminner fra nyere tid, altså etter reformasjonen. 

Ifølge Christensen (2011) er det først tidlig på 1900-tallet at man kan si at vernearbeid ble 

profesjonalisert og underlagt offentlig styring (Christensen, 2011: 96). Denne prosessen er, 

likt som hos private aktører, knyttet til tanken om og bevissthet rundt et samfunn i endring, 

der et behov for en offentlig instans som skulle verne om kulturminneresursene meldte seg. 

Interessen for kulturminnevern, historie og fortid må ses i sammenheng med 

nasjonalromantikken som ideologisk bakteppe, der norsk kultur og språk fikk avgjørende 

roller i konstruksjonen av en norsk identitet. Nasjonen skulle nå hente sin kraft fra samfunnets 

«dype fortidsgrunde», som uttrykte seg i ulike former og var av ulik betydning. Det var nå om 

å gjøre å minnes og ære sin fortid og bygge dette inn i moderniseringsprosessene, der et 

fremadrettet og optimistisk samfunnssyn samtidig la grunnlag for nostalgi og 

sivilisasjonskritikk. Som et ledd i denne prosessen dannes det som kjennetegnes som den 

moderne historieoppfatning, en oppfatning som også spiller seg inn i offentlighetens instanser 

og muliggjorde dannelsen av et formelt lovverk knyttet til kulturminner og kulturarv. 
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Tidlig 1900-tallet kom den første lov som omhandlet kulturminnepraksis. Derimot tok den 

første lovformuleringen kun sikte på å verne om det som kalles for fornminner, altså fysiske 

kulturminner som var fra tiden før reformasjonen. Først på 1920-tallet ble det igangsatt vern 

av kulturminner med et kortere livsspenn, der både enkeltobjekter og områder av særlig 

historisk interesse kunne bli beskyttet (Ibid: 136). Denne endringen står som utgangspunkt for 

lovformuleringen i kulturminneloven fra 1978 (med senere endringer) kap 1 § 2 der 

kulturminner betegnes som: «Alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, 

herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro og tradisjon til» (lovdata.no). 

Formuleringen i kulturminneloven fra 1978 (med senere endringer) tydeliggjør hvordan 

tanker om kulturminner har gjennomgått store forandringer, fra å være noe som sto utenfor et 

offentlig ansvar til å bli innlemmet og sikret gjennom lov. I dag står 

Kulturminneforvaltningen som en felles betegnelse på det offentlige kulturminnevernet og 

ledes av Riksantikvaren under Miljødepartementet. Det er denne instansen som har fullmakt 

til å frede, samt verne faste kulturminner og kulturområder. Kulturminnevernets fremste 

oppgave er å ‘merke’ ulike bygg, anlegg og områder som anses som spesielt verneverdige der 

et vedtak vil påvirke kulturminneressursene og kulturminneinteressen. På lokalt nivå er det 

kommunene som har ansvaret for vernesaker, og blant annet i Oslo er verneansvaret først og 

fremst etablert gjennom plan og bygningsloven.  

Huset med adressen Bankplassen 1B, og hjem for Engebret café, ble regulert til bevaring 

05.01.1976 som en del av Bankplassens bevaringsområde. Det vil si at huset har status som 

bevaringsverdig og inngår som en del av et vern tilknyttet et større området (Bruun, 2009: 

14).  Det var først i 1965 at det ble opprettet vernebeskyttelse av slik type, og som gjorde det 

mulig å beskytte området som man anså som en del av et kulturelt landskap, og ikke bare 

enkeltstående bygg. Bebyggelsen er da ikke formelt fredet, men underlagt restriksjoner, både 

med hensyn av hva som kan gjøres knyttet til de objekter som er en del av verneområdet fra 

før, samtidig som det legger føringer for hva av nybygg som kan oppføres (Christensen, 2011: 

217).  Engebret café står oppført med vern etter PBL (Plan og bygningsloven), og er en del av 

Byantikvarens gule liste. At Engebret café er vernet etter PBL vil si at huset er bundet til, og 

er regulert etter hensyn knyttet til et spesialområde eller en hensynssone, her forstått som 

Bankplassen og de nærliggende gater og plasser. De nærliggende gater og plasser omfatter 

Bankplassen 1, 3, 4, Grev Wedels plass 3, 4, Kirkegata 2, 4, 6, 6B og Kongensgate 1, 2 og 3, 

og er et vedtak vedtatt av Miljøverndepartementet (vedlegg 1). I dette ligger det egne 

bestemmelser til området samt bestemmelser som fastsetter bruk og grenser for hva som kan 
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tillates av endringer på eksisterende bebyggelse. Dersom noe skulle endres vil slike 

reguleringsplaner måtte vedtas av bystyre og skal samtidig nøye vurderes i samråd med 

riksantikvaren før eventuelle tiltak settes i gang (vedlegg 2). Et slikt type vern skal 

kvalitetssikre at kulturvernet blir ivaretatt, og at eventuelle endringer sikrer gode visuelle 

kvaliteter knyttet til plassens verneverdige omgivelser. Det er likevel ikke det samme som en 

fullstendig fredning og risikoen for at endringer kan skje vil slik sett alltid være til stede.  

Arbeidet med kulturminner ble raskt underlagt offentlig styring. Det ble en form for 

ekspertvirksomhet som både gjaldt, og fortsatt gjelder, den teknisk-praktiske siden knyttet til 

konservering og restaurering, og samtidig en mer teoretisk side knyttet til kunnskap. Denne 

kunnskapen baserer seg på hva kulturminner kan fortelle oss om fortiden og anses som en del 

av ansvarsområdet til kulturminnevernet. Selv om det er viktig at det ligger et profesjonelt og 

offisielt ansvar knyttet til kunnskapsfeltet er dette på ingen måte noe som bare angår 

historieekspertene (Eriksen, 1999: 119). Å definere kulturminne er en ting, men hva slags 

betydning og meningsinnhold en slik status skal ha er relativ og må settes i dialog med ulike 

aktører, der målet er å skape best mulig autensitet og sammenheng med fortiden. Et slikt mål 

henger tett sammen med en forutsetning om kunnskap, noe som har like stor sannsynlighet for 

å finnes utenfor som innenfor det profesjonelle vernemiljø. Dette ble blant annet tydelig etter 

forrige eierskifte av Engebret café, der nåværende innehaver ønsket å plassere markiser i 

caféens uteservering, men fikk avslag fra byantikvaren. Daværende byantikvar mente et slikt 

tiltak ville bli det samme som en endring av husets fasade og slik sett bryte med vernetiltaket. 

Nåværende innehaver forteller at hen da viste et bilde fra 1917 som tydelig viste at det hadde 

vært rød og hvitstripede markiser utenfor caféen tidligere. Etter en diskusjon med 

byantikvaren fikk de til slutt klarsignal til å sette opp markiser, men for å beholde en visuell 

karakter ønsket byantikvaren at markisene ikke skulle følge fargekartet fra 1917, men stå i en 

nøytral farge (personal communication, 8.6.2015).  
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Engebret café med markiser, 1924.                                           Foto: OsloMuseum 

 

Engebret café med markiser i dag.                                                Foto: Engebret café  

For kulturminnevernet er det viktig å opprettholde en viss autensitet knyttet til kulturminner, 

men det er samtidig viktig å oppretthold en symbolsk tilknytning til fortiden og en slik 

tilknytning trenger ikke nødvendigvis å være like avhengig av autensitet. Dette er et dilemma 

som kan føre til konflikt mellom de som anses som fageksperter og folket selv, der 

antikvarens rolle kan bli en delvis motsetning til tidsånden (Christensen, 2011: 210). Slik sett 

kan byantikvarens første respons, knyttet til forespørselen om markisene, bunne ut i en 

vurdering knyttet til hvilken tid kulturminne skal verne om. Er det de rød- og hvitstripede 

markisene fra 1917, er det tiden fra caféen åpnet i 1863, eller er det tiden fra da huset var 
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privat hjem på 1700-tallet som skal bevares? Dette med autensitet blir slik sett et relativt 

begrep, noe som er i kontinuerlig prosess og i dialog med tiden kulturminnet er en del av.  

I vernesaker vil det alltid være en viss fare for konflikt knyttet til overensstemmelse og 

enighet mellom de utenfor det profesjonelle vernemiljø og de innenfor. Derimot er 

beslutningen bak et vernetiltak, og den påfølgende status som kulturminne, en 

hedersbetegnelse fordi det er et uttrykk for artikulert vilje til å verne og bevare: 

«Kulturminner representerer noe av det som nåtiden vil minnes eller minner om» (Eriksen, 

1999, 21). Kulturminnevernet knyttet til Engebret café handler om husets ytre, altså fasaden. 

Men som en del av et bevaringsområdet kan likevel Miljødepartementet formidle hva som er 

ønsket bruk knyttet til bygget: I dokumentet knyttet til reguleringsplan for Bankplassen fra 

1976 kan man blant annet lese:  

§2. om bruken: 

(…) 

d) For eiendommen Østre del av Bankplassen 1 («Engebret») bør eksisterende bruk 

søkes opprettholdt. 

                       (Vedlegg  1) 

Det er slik sett ikke lovfestede regler om cafédrift i bygget, men det ses som hensiktsmessig 

med bakgrunn i en helhetsvurdering av hele Bankplassens kulturelle verdi. Som følge av at 

caféens indre rom ikke er knyttet til lovfestede vern vil det i realiteten si at caféen, slik vi 

kjenner den i dag, som har eksistert siden 1863, kan opphøre og moderniseres etter dagens 

standard knyttet til estetikk og motebilde. Miljødepartementets ønske om bruk er et tydelig 

signal om at caféen spiller en rolle i deres bestemmelse om vernestatus, men har ikke alene 

makt til å videreføre cafédriften, og i så måte å bevare den gamle cafékulturen, hverken 

materielt eller åndelig. For å opprettholde en slik kontakt mellom Bankplassen som sted og 

caféen som rom må andre aktører ta grep. 

 

Bevaring som symbolsk markør 

Kulturminner, bevart etter kulturminneloven og Plan og bygningsloven, er juridisk beskyttet 

og setter rammer for vernearbeid og bevaring. Samtidig som det juridiske kulturminnevern er 

viktig, påpeker Christensen (2011) at det er likeså viktig, og kanskje mer av kulturhistorisk 
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interesse å undersøke hva som til ulike tider har vært oppfattet som kulturminner. Eriksen 

(1999) følger disse tankene, og påpeker at kulturminner gjør fortiden tilgjengelig for 

egenopplevelse og at den derfor også blir livgivende for en forvandlig fra historie til minne. 

Eriksen ser kulturminnevernet som et møtested fordi her konfronteres oppfatningen av 

kulturminner som vitenskapelig kildemateriale kontinuerlig med oppfatninger av de samme 

kulturminnene som middel til en følelsesmessig innlevelse i fortiden (Eriksen, 1999: 119-

120).  

Det institusjonaliserte kulturminnevern har stor påvirkningskraft og løfter statusen til både 

steder og historiske fortidsrester opp på et nivå som gjør de betydningsfulle for samtiden. 

Som presisert tidligere så er det likevel ikke slik at aktørene utenfor historieapparatet ikke 

spiller en rolle. Individer, forstått som private aktører, er også bærere av historie og minner. 

Mennesker som reflekterende og fortolkende individer er med på å skape, formidle og erindre 

fortidens mange levn med bruk av språklige og kroppslige uttrykksformer knyttet til følelser 

og nostalgi. Folk utenfor historieapparatet er jo faktisk mennesker med følelser og erfaring 

knyttet til ulike opplevelser, også lokalisert i fortiden: «Folk tenker, taler og (…) handler ut 

fra dem» (Eriksen, 1999: 12). De skaper virkeligheter, sammenheng og identitet gjennom 

språkets muligheter og funksjoner innenfor et sosialt felt. Følelser er elementer i vår kultur, 

påpeker Eriksen, og er derfor også med på å skape sammenheng og identitet med fortiden. 

Den totale historieproduksjon i samfunnet må slik sett betraktes som «et kor med mange 

stemmer», og historiefaget og kulturminnevernet bidrar her selvfølgelig med sin stemme og 

innflytelse, mens de private aktørene bidrar med sin.  

Restaurering, ombygging og nybygging har nesten helt klart å gjøre kål på det gamle Christiania, og 

minner om det 19.århundrets rike kulturarv finnes knapt mer – med unntak for gamle restaurant 

Engebret nede på Bankplassen. Her var en gang byens – ja, Norges åndelige sentrum. Her lå det 

sagnomsuste Christiania Theater, her lå politistasjonen, det gamle Rådhuset og like utenfor var 

Festningplassen 

                                                                                                             (Klipparkiv, Oslomuseum) 

Utdraget henviser til byens forvandling, der hva som tidligere var Kristiania langt på vei var 

blitt revet ned til fordel for nybygg. Som diskutert i forrige avsnitt er kulturminners status som 

verneverdig en viktig forutsetning for å sikre god bevaringspraksis, og samtidig viktig rett og 

slett for at ting fra fortiden ikke skal forsvinne. Derimot kan vernet som er knyttet til Engebret 

café kun til en viss grad forsikre at det gamle blir bevart, fordi vernet som diskutert ovenfor er 
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begrenset til byggets fasade. Bygget i seg selv er et hus fra 1760-årene, og har en lang historie 

før det ble café i 1863. Slik sett er også vernet av huset knyttet til hele den historiske tiden, og 

ikke spesifikt knyttet til cafédriften. Cafédriften er, som vi så i dokumentet for 

reguleringsplanen for Bankplassen (vedlegg 1), kun ytret som et ønske, og slik sett ikke et 

lovfestet krav til hverken husets bruk eller forandring av indre rom. Det at det ønskes 

kontinuitet, i form av cafédrift i huset, er knyttet til en forståelse av denne perioden som viktig 

for husets. Men også områdets historie, noe som stadig er uttrykt fra caféens gjester og ansatte 

gjennom tiden. Ønske om å opprettholde cafédrift må ses i sammenheng med at caféen faktisk 

har vært i drift stort sett kontinuerlig gjennom snart 160 år, og som gjennom dens materialitet 

knytter bånd til fortiden. Stedliggjøringen bidrar til å skape tilknytning gjennom opplevelse 

og delaktighet og opprettholder forbindelsen mellom huset, caféen, menneskene og miljøet: 

«Engebret lever (…) i folks bevissthet som stedet med tradisjoner, anekdoter, sjarm og 

personlighet» står det skrevet i en artikkel fra 1967 (Klipparkiv, Oslomuseum). Denne 

bevisstheten har å gjøre med måten caféen re-aktualiseres gjennom ulike grep, der både 

interiør, gamle bilder i caféen, narrativ, bøker, statuer, tradisjoner og andre medium, alle er 

komponenter for å bygge opp rammer historien om Engebret kan fungere innenfor. 

Engebret café står i en særstilling blant byens bevertningssteder, både som følge av statusen 

som byens eldste café, men også med tanke på at det er et sted som forsøker å bevare den 

gamle cafékulturen: Som følge av at caféen hadde en «fast stok» av stamgjester, og fordi de 

“klokelig” nok ikke fulgte den moderne utvikling av restaurantlivet, der den gode samtale ble 

erstattet med musikk og dans, har stedet ikke bare klart å beholde de materielle, men også de 

sosiale tradisjonene (Pedersen, 1924 106). I 1921 ble Engebret café utsatt for en ødeleggende 

brann, og i avisene finner man spor av den angstfylte stemning som la seg over byen. Frykten 

må ses i sammenheng med tanken om caféen potensielt ikke ville gjenoppstå i sin gamle 

drakt. I Aftenposten (1921) skrives «Engebret Café brændt inat! Kristianias traditionsrigeste 

restaurant en saga blot» (Klipparkiv, OsloMuseum). I Tidens Tegn fra samme år står det: 

«Hvis det ikke lykke at utbedre ildens ødeleggelsesverk, saa mister Kristiania den eneste kafe 

med traditioner fra byens gamle kafeliv. Uanfægtet av alle tidernes omskiftelser har den 

næsten uforandret beholdt sit præg fra den blev aapnet (…) (Klipparkiv, OsloMuseum). 

Utdraget fra avisene er uttrykk for en redsel for at brannens ødeleggeser var det som skulle til 

for å bryte kontakten med den gamle cafétradisjon. Et drøyt år senere kommer beskjeden om 

at caféen åpner i nærmeste fremtid og at gamle og nye gjester ønskes velkommen tilbake. I 

denne sammenheng var det mange håpefulle, men også skeptiske gamle gjester som ventet i 
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spenning på caféens nye drakt, og om også Engberet, som så mye annet i byen var falt for 

tidens «arkitektoniske vandalisme», og den gamle café «restaurert» sønder og sammen, men: 

«O, fryd i våre sjeler! Der stod stambordet trygt på sin gamle tomt. Møblene, stolene, sofaene 

(…). Bildene på veggene (…). Ja alt pietetsfullt bevart (…). Rolig og fredelig, kort sagt 

velsignet» (Klipparkiv, Oslomuseum). Å restaurere bygget, utvendig og innvendig, etter 

gamle prinsipper uttrykte et ønske og behov om å bevare det som hadde vært og som skulle 

fortsette å være. Dette kan knyttes opp mot bevaringsprinsippet om visuell autensitet, som 

handler om at en bygning skal oppfattes som autentisk ved at den skal bygges opp etter 

samme utsende som opprinnelig, til tross for at det i realiteten faktisk er en kopi (Christensen, 

2011: 212). Dette er en diskusjon som har vært aktuell innenfor det antikvariske miljø i 

årrekker, der det er rettet kritikk mot at vi i nyere tid er kommet til å leve i en narreverden og 

bare omgir oss med replikaer av det gamle. Derimot trenger ikke kopieringen eller potensielle 

restaurerings «narrestreker» nødvendigvis være problematisk, fordi det for mange er selve 

erfaringen og følelsen av å være i kontakt med det «gamle» og ikke det faktum at det som er 

rundt oss faktisk er det originale. Det er også dette som er vesentlig knyttet til Engebret café 

og den kontakt som er tilstede med fortiden. Fordi det er forestillingen om det gamle caféliv 

som er viktig. Et sted som ikke styres av samtidens krav om modernisering, men som ivaretar 

tradisjonene. Som Mentz Schulerud kaller caféen: en oase i byen, et selskapelig hjemsted som 

fullstendig har bevart sin gamle karakter (Schulerud, 1960: 221). 

 

Engebret café: Et museum?  

I dag fremstår Engebret café som et sted som formidler og bevarer historien om caféens fortid 

der det brukes aktive grep for å bringe frem en følelse av kontakt med fortidens stemmer og 

cafémiljø. Dette gjøres både gjennom språk, tekst, interiør, opplevelse og historieformidling. 

Nåværende eier forteller meg om sitt egne engasjement for stedet. Hen forteller at mye av 

husets interiør og materialitet ble borte gjennom 1940- 1960-årene, noe som også førte til en 

forandring i stemning. Dette har ført til at det i de senere år er gjort et grundig arbeid for å 

gjenskape cafékulturen fra 1800-tallet. Dagens eier har et ønske om at gjestene på caféen skal 

få en opplevelsesbasert erfaring av stedet, knyttet til stedets historie (Personal 

communication, 23.02.2015). 
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Ønske om å opprettholde kontakt med caféens fortid, og bruke fortiden aktivt for å skape 

erfaring av å være på «historisk grunn», kan knyttes opp mot begrepet om tradisjonalisering. 

Et minnepolitisk grep som omfatter måter å konstruere fortiden på gjennom språk, men også 

gjennom ting. På Engebret café brukes tradisjonaliseringselementet på en dynamisk måte, 

ikke bare forsøker stedet å konstruere fortiden på en bestemt måte gjennom ulike grep, de 

bruker historien som argument for hvorfor Engebret café også spiller en rolle i dag. Av 

introduksjonsteksten på caféens hjemmeside kan man lese:  

Vi ønsker velkommen til (…) sjarmerende lokaler som oser av tradisjon og historie. 1800-tallets frodige 

teaterliv skapte behov for en trivelig kafé for skuespillere og andre. Engebret ble en viktig møteplass for 

skuespillere, politikere og kunstnere, noe den også er i dag.  Både Ibsen, Grieg, Bjørnstjerne Bjørnson, 

Hamsun, Edvard Munch og mange fler hadde sine faste bord hos oss. 158 år etter er Engebret Cafés 

popularitet like stor     

                                                                                                                      (Engebret café) 

Den lille introduksjonsteksten spiller på flere minnepolitiske grep. Først og fremst så legges 

det vekt på stedet som tradisjonsrikt. Et sted som verner om og verdsetter cafélivet i gamle 

dager. De plasserer seg selv i en historisk kontekst, fremfører et narrativ og setter leseren i 

kontakt med historien. Caféen fremstår, både utvendig og innvendig etter tidsriktige stil og 

interiør fra 1800-tallet: «Vår Chambé har et historisk sus, og hele restauranten fremstår som et 

lite museum», står det skrevet på nettsiden til Engebret café. Ifølge den internasjonale 

definisjonen av hva et museum er står det listet opp ulike punkter som må oppfylles:  

Et museum er en permanent insitusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet og dets utvikling 

og være åpent for publikum; som samler inn, bevarer/konserverer, forsker i, formidler og stiller ut 

materielle og immaterielle vitnesbyrd om mennesker og deres omgivelser i studie-, utdanning og 

underholdningsøyemed 

                                                                                                             (ICOM-norway) 

Likhetene mellom Engebret cafe og ICOMs definisjonen av hva et museum er påfallende lik. 

Referansen til, og sammenlikningen med caféen som «et lite museum» er i seg selv 

interessant fordi caféen her gjør et grep: Den setter seg selv i sammenheng med det autoriserte 

historieapparatet og spiller på forestillinger om å være et sted med en viss autoritet knyttet til 

den historie som formidles i caféen. Termen «museum» ble også brukt i en 

restaurantanmeldelse av Engebret café 20.januar 1996: «Engebret (…) er koselig, uformell og 

med historisk sus. Men det kan fort bli et dyrt museumsbesøk (Dagbladet, 1996) Termen 
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‘museum’ brukes med henblikk på stedets historiske kvaliteter. Mennesker har et behov for å 

uttrykke og skape mening knyttet til sine omgivelser. Ved å bruke termen museum knyttes 

ordets betydningslast umiddelbart til forestillingen om kontakt mellom fortid og nåtid. Noe 

som gjelder både for den som har publisert restaurantanmeldelsen, og den som leser 

den.  Dette grepet bidrar til å legge forventninger til gjestenes erfaring av stedet om å oppleve 

«en liten bit» av historien.  Det er denne «historiske biten» mange trakter etter der tanken at 

opplevelser av caféen skal kunne reflektere de mange nostalgiske anekdoter og fortellinger 

som er i spill. Det åpnes et handlingsrom som knyttes an til at gjestene får en 

opplevelsesorientert erfaring av å være deltaker i et «historisk rom».  Her fremstår en 

dialektikk som spiller på tidens muligheter, en akse som setter fortiden, nåtiden og fremtiden i 

tale med hverandre og danner en ramme for stedets identitet og betydning. Her ligger det også 

et forhold mellom historie og økonomi, og hvordan historien kan «utnyttes» til ulike formål. 

Dette kan ses i sammenheng med troen på at kulturen skal være en motor i 

samfunnsutviklingen, og at kulturarbeid skal lønne seg (Christensen, 2011: 196). For det 

ligger et økonomisk potensiale i kulturminner og det utvikles stadige nye strategier for å 

innlemme kulturminner og kulturarv som en del av næringslivet. Dette er vel å merke ikke 

nødvendigvis representativt for Engebret café, men det kan likevel stå som et ideologisk 

bakteppe for engasjementet til å drive en café som skriver seg inn som en del av 

kulturhistorien, og slik sett også inn som en del av kultursektoren.  

 

«Stortingskammeret»                                                                                           Foto: Engebret café 
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Rommet som kalles for «Stortingskammeret» er blant annet et av rommene som spiller på 

noen av de gamle fortellingene fra Engebret. Rommet er en avlukke på vei opp i caféens 

annen etasje. Veggen er delt på midten der nedre halvdel er dekt i massivt mørkt treverk og 

resten av veggen dekorert i mørk rød tapet. Vinduet er pyntet med tunge gardiner i en lett 

farge. Gulvet er dekt av et rødt teppe. Stolene rundt bordet er trekt i en brunaktig fløyelsfarge, 

og bordet er dekt med hvit duk. På veggen henger gamle portretter i svart-hvit som viser 

tidligere sentrale representanter fra Venstre opp gjennom tiden. Johan Sverdrup sitt portrett 

finner vi til venstre på nederste linje. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene, og rommet 

fremstår i en stil og atmosfære som trekker tankene tilbake til Johan Sverdrup, hans tid på 

Engebret café og dannelsen av partiet Venstre. 

 

Spiseværelset i 1.etasje.                                                                                                         Foto: Engebret café  

I spiseværelset i caféens første etasje er møblementet i samme stil som i «stortingskammeret». 

Taket er dekt i mørkt tre, noe som kalles for «Dansketak» og som var veldig luksuriøst tilbake 

på 1800-tallet. Nåværende eier forteller at taket er håndlaget med fine og detaljerte 

utskjæringer (personal communcation, 8.6.2015). På veggen i front ser man toppen på en 

gammel kaminovn, og til venstre for den henger tre bilder. Bilde lengst til venstre er malt av 

stamgjest Knud Bergslien, trolig i 1885-1886 og med motiv fra caféen der maleren selv sitter 

og spiller domino med sin venn, organist Henrik Albrechtson (1827-1911). Bilde har hengt i 
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caféen siden den gang og kan ha vært gitt til caféen i god gammel «kritekultur» som betaling 

for mat og drikke (ibid). Maleriet i midten er et portrett av selve oppvarter og gründer, 

Engebreth Christoffersen selv. Allerede i 1904 blir dette bilde omtalt som et bilde kvinner og 

menn landet rundt ville nikke vennlig til og takke ham for mang en god stund i hans koselige 

café (Johnsen, 1904: 213). Det siste lille bilde er en tegning av Engebret café og Bankplassen 

fra gamle dager. Gjennom de tre bildene får besøkende kastet et blikk over det gamle livet på 

caféet. På flere av bordene er det festet små plansjer i gullfarge med påskrift av navn tilknyttet 

de mennesker som tidligere har vært gjester i caféen. Blant annet har både Bjørnstjerne 

Bjørnson og Henrik Ibsen “sine egne” bord. Bjørnson sitt er i spisesalen fra bilde ovenfor, der 

han vanligvis spiste sine måltider, og Henrik Ibsen har sin plansje i caféens annen etasje, der 

han vanligvis satt (ibid). 

Ved å innrede huset i gammel stil, bruke gamle bilder fra Kristiania på 1800-tallet, ha de 

samme malerier oppheng som har hengt siden 1800-tallet, samt bevare meny i tradisjonell stil, 

fungere stedet som en arena der man kan «kikke» inn i ulike deler av caféens historie. I tillegg 

til at interiør og meny er ment å gi en følelse av en spesifikk stemning blir det også arrangert 

ulike arrangementer som trekker linjer til caféens fortid. I 2015 ble det blant annet under 

«Grieg festivalen», en årlig festival som strekker seg over en uke, arrangert en kveld i Edvard 

Griegs ånd i caféens annen etasje. Grieg er blant de mange kjente personer som gjennom 

årene har tilbragt mye tid på Engebret café. Under arrangementer fikk gjestene servert et tre-

retters måltid, basert på Grieg sine egne preferanser, med klassisk musikkinnslag basert på 

Edvard Grieg og Halvdan Kierulf sine melodier. Alt dette er grep som bidrar til å knytte 

kontakt mellom fortid og nåtid og kan kalles for ulike fortidsprosjekt som er ment å gjøre 

opplevelser av caféen til noe mer enn en “her og nå” eksistens.   

Å vandre i fotsporene til tidligere mennesker er å oppleve historien sus, skriver Torunn 

Selberg (2007). Hun mener at det å gå i et historisk miljø fører til fortolkninger av fortiden 

som inngår i vår erfarte opplevelse av stedet. Fortellinger om stedets fortid gir opplevelser 

som igjen skaper nye fortellinger (Selberg, 2007: 17-18). De ulike beretningene, litteraturen, 

anekdotene, minnene, og fortellingene fra caféens fortid er projisert inn i caféens materialitet, 

og muliggjør en vandring på kryss og tvers av tid. I motsetning til det antikvariske miljøet og 

det offentlige historieapparatet som ofte knytter kulturminner og kulturarv til et kollektivt og 

nasjonalt «vi», så knytter folk flest ulike fenomener, hendelser og steder til lokale fellesskap, 

og til mer individuelle forhold. Folkelig oppfatning av kulturminner er mer kroppslige og 

erfaringsnære: «Det knytter seg til det levde livet, til noe vi selv har erfart i fortiden eller til 
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mennesker som vi kan identifisere oss med (Christensen, 2011: 168). Da kan det også forstås 

hvorfor caféen også inkluderer nyere historie som en del av historievandringen på caféen, der 

blant annet Gro Harlem Brundtland (1939-) også har fått sin gullplansje festet til «sitt» 

stambord. Også Mentz Schulerud er med, uttrykt som en byste i et av caféens rom. I dette 

ligger det en forståelse om at det sosialt erfarte, av individer selv, er med på å danne forståelse 

og mening knyttet til et steds kulturelle verdi. Kulturminner, både oppfattet som et nasjonalt 

«vi» eller et lokalt «oss», er hver på sin måte ladet med symbolinnhold som påvirker, 

oppleves og deles på tvers av tid og rom gjennom språklige konstruksjoner som skaper 

forståelse og mening. Dette kan like godt skje innenfor som utenfor det institusjonaliserte 

historieapparat og kulturminnevern, men som hver på sin måte er viktig for å forbinde 

kulturminnet og tradisjonen med autoritet.  

Avslutning 

Historien om Engebret café er viktig, den har en plass i byhistorien og er en del av vår 

kulturhistorie. Likevel så er det ikke slik at historie bare er der, den må tas tak i og skapes på 

ny i samtiden: fortiden må revitaliseres.  

Som Oslos eldste café er det festet ulike historier til stedet. Denne historien kan ha å gjøre 

med de publiserte bøker og artikler som trekker linjer til caféen, det kan ha å gjøre med 

minner og fortellinger, og det kan ha å gjøre med husets offisielle vernestatus eller det kan ha 

med husets materialitet å gjøre. Trolig er dette det «koret med mange stemmer» Anne Eriksen 

(1999) siktet til der hun betegner den «totale historieproduksjon» som et felt som utgjør flere 

stemmer, både innad og utenfor det profesjonelle historieapparat og som sammen konstruerer 

historien om fortiden.  

Engebret café er en del av vår kulturarv. Det er et sted som trekker historiske linjer, som 

stadig forbinder kontakt med fortiden gjennom ulike måter å formidle fortiden i nåtid. 

Historien blir brukt som markedsføringsprinsipp, som en vare som skal selge og vekke 

nysgjerrighet hos potensielle gjester. Å bruke fortiden til et slikt formål er et økende 

interessefelt, der formålet er å bruke kultur som grunnlag for økonomi. Derfor er det også 

interessant hvordan Engebret café hele tiden fornyer seg selv og stadig skaper ny historie, slik 

som å innlemme Mentz Schulerud; før satt han og skrev historie om Engebret, nå er han er del 
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av den. Dette handler i stor grad om kulturarvspolitikk og måter synliggjøre, eller skjule, ulike 

sider ved fortiden.  
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7 Avslutning 

Sentralt i denne oppgaven har vært å diskutere Engebret café som sted og hvilken rolle og 

påvirkning caféen har hatt for utviklingen av et moderne og demokratisk samfunn. Det har 

også vært et poeng å diskutere caféens rolle i dag, som et bindeledd mellom fortid og nåtid.  

Engebret café er byens eldste, og byens eneste, café fra 1800-tallet, noe som plasserer den i en 

særstilling i byens historie. Som sted trekker caféen linjer til kunstnerisk utfoldelse, politiske 

debatter, sosiale konfrontasjoner, kontinuitet og endring. Ved å ta tak i ulike historier, aktører 

og hendelser har jeg diskutert hvordan caféen har spilt en rolle som samfunnsarena, der hva 

som ble diskutert og gjort inne på caféen hadde påvirkningskraft på samfunnet utad. Samtidig 

har jeg brukt Engebret café som målestokk og kulturspeil for å se på utviklingen av byen, 

både i fysisk og kulturell forstand. Jeg har også diskutert hvordan caféen, fra å være et sted 

for radikale tanker og moderne ideér, raskt falt inn i en dualitet mellom det nye og det gamle 

som følge av hurtig vekst og forandring i byen.  

 

Caféen som moderne fenomen 

Caféens fremvekst som sosial møteplass er knyttet opp mot fremveksten av det moderne 

samfunn. Gjennom tidlig moderne tid skulle caféen etter hvert bli en tydelig markør i bybilde, 

knyttet til et offentlig og sosialt liv. Den sosiale rammen som caféen har fungert innenfor har 

vært knyttet til måter å snakke sammen på. Samtalen har vært caféens bensin helt fra dens 

tidlige fremvekst i engelske kaffehus på 1600-tallet. Gjennom 1700- og 1800-tallet ble synet 

på caféen stadig ansett som en trussel av sentrale styringsmakter, som følge av den stadige 

bruken knyttet til politisk og kritisk samtale. I flere byer tiltrakk caféene byens intellektuelle 

miljøer,som førte til at caféen som samfunnsinstitusjon oppnådde en viss status. En sentral 

tanke i moderne og demokratisk teori er måter demokratiseringsprosesser har fungert, og 

hvordan dette har hatt innvirkning på kultur og samfunn. Ifølge Oldenburg (2013) må caféen 

forstås som et grasrot demokrati (gras root democracy). Han mener dette har sammenheng 

med at caféen tilbyr borgere steder å møtes, der saker av felles betydning kan diskuteres i et 

miljø utenfor hjemmet og arbeidsplassen (Oldenburg, 2013: 19).  I caféen kunne borgerne 

samles og i fellesskap diskutere, og etter hvert også kreve innflytelse i politikk 
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og  samfunnsliv, der kravet om ytringsfrihet, fri presse og fordeling av makt stadig ble en 

viktigere kamp i europeiske samfunn.  

I Norge formet cafélivet seg etter europeiske mønstre. Fra 1840-årene kunne man smått 

begynne å merke et caféliv i hovedstaden, om enn begrenset. I Kristiania tok intellektuelle 

kretser raskt caféen i bruk som møtested for å diskutere felles interesser knyttet til kunst og 

kultur. Etter Christiania Theater sto ferdig i 1837 begynte også flere av skuespillerne og 

publikum å gå til caféene etter teatertid. Borgerskapets og middelklassens sosiale liv ble 

gjennom 1800-tallet stadig rettet mot byen og byens møteplasser. Fra 1860-årene og fremover 

blir caféen en arena som stadig knyttes til samfunnspolitiske debatter, hvor både kunstnere, 

politikere og en og annen kvinne på ulike vis utfordrer rådende diskurser og vante 

forestillinger. De skaper splid og debatt, men også forsoning og forandring. Caféen ble en 

arena som både påvirket, la premisser og utfordret den offentlige debatt og samfunnsliv. Slik 

sett kan caféen forstås som en samfunnsinstitusjon som på 1800-tallet bidro til å utvide 

offentlighetens grenser, knyttet til politisk innflytelse med kraft til å forandre. 

 

Caféen: En form for “communitas”   

Livet på Engebret café må ses i en historisk, sosial og kulturell kontekst. Gjennom oppgaven 

har jeg forsøkt å diskutere hvordan samspillet på caféen utfoldet seg med konkrete eksempler 

knyttet til miljøer og aktører. Innenfor rammene av livet på Engebret har jeg forsøkt å 

kartlegge noen av de prosesser som cafelivet spiller seg inn i, og hvordan dette har kunnet 

knyttes opp mot endringer utenfor caféens rom. Gjennom et hermeneutisk blikk har jeg 

forsøkt å tolke caféens virkning, gjennom bruk, og hvordan dette kan bidra i en diskusjon om 

offentlighet, grenser, sosial kontroll, kontinuitet og forandring.  

I kapittel fire har jeg blant annet diskutert Sverdrup sitt liv som opposisjonsleder, politiker og 

person opp mot den sosiale modellen knyttet til overgangsriter, en prosess knyttet til et før, et 

mellom, og et etter, der aktøren beveger seg fra en sosial tilstand til en annen. Denne 

tilstanden i mellom betegnes ifølge Ehn & Löfgren (2008) som «mellomrommet» eller 

«liminalfasen» (betwix and between). Dette er en prosess som har overføringsverdi til mange 

aspekter ved menneskets liv og som kan tematisere forandring. Ved å se på samspillet mellom 

caféen og samfunnet, knyttet til de aktørene jeg har brukt som eksempler, som en liminalfase, 
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en mellomstasjon mellom er før og et etter kan vi enklere diskutere bruken av Engebret café 

som prosess, en overgang til en ny sosial tilstand.  

Edith Turner (2011) beskriver liminalfasen som «as having a strange out of this ordinary 

world character” (Ross, 2011: xxx). Denne fasen beskrives som et sted der hva som er 

normalt ikke lengere gjelder. Det er i dette mellomrommet at overgangen til det som kommer 

etter organiseres, til tross for at dette kanskje kan virke noe absurd der og da. Ved å sette 

denne modellen i en bred fortolkningsramme kan livet på caféen ses i lys av å være et sted i 

en liminalfase. For caféen er et krysningspunkt mellom noe som skjer før eller etter noe, om 

det så er en kaffekopp før jobb, et glass vin etter teateret eller som møteplass for en gjeng på 

fritiden. For Bjørnson ble caféen brukt til å ta seg en pause mellom slagene ute i den 

offentlige debatt. Sverdrup brukte caféen for å påvirke den offentlige debatt. Og Hansteen 

brukte caféen som alternativ rute inn i den mannlige offentlighet. Alt dette er knyttet til 

caféens funksjoner som sosialt rom og arena, en del av et samfunnsområdet som inngår i 

menneskets liv og handlingsmønster. Innenfor rammene av caféen oppstår det som kan 

kategoriseres som communitas, en sosial modell og enhet som knytter seg til den erfaring man 

i fellesskap danner i overgangen til en ny tilstand (ibid). Et annet aspekt ved communitas er 

opplevelsen av anti-struktur, forstått som en kontrast til vanlige normer eller struktur i 

samfunnet. Innenfor området av antistruktur forsvinner hverdagens sosiale distinksjoner og 

enkeltpersoner kan forholde seg til hverandre som likemenn (ibid). Den sosiale strukturen på 

Engebret café gjorde det mulig å utfordre grenser samtidig som det gjorde det mulig å legge 

stridigheter til side og interagere på tvers av politisk og sosialt ståsted. Dette kommer blant 

annet til syne under festen som ble holdt til ære for Bjørnson etter avdukingen av 

Wergelandsstatuen 17.mai 1881, der også Brynjulf Bergslien, som tidligere hadde vært med i 

anslagene mot Bjørnson, også kunne delta på festen som følge av at de nå var innenfor en 

nøytral sone. Også Sverdrup og hans meningsfeller kunne på caféen omgås både hverandre og 

bohemene. I caféen var det blitt en nærhet blant venstrepolitikerne og andre gjester, der de 

sammen kunne diskutere radikale idéer og legge planer for å utfordre det politiske 

maktsystem i en demokratisk og liberal retning. Denne nærheten opphørte vel å merke etter at 

Venstre kom til makten i 1884. Overgangen fra de uformelle møtene på Engebret café til et 

organisert politisk venstreparti i regjering førte til stridigheter innad i partiet Venstre, mellom 

de liberale og moderate, men også mellom partiet og folket. Den samme friheten som var 

knyttet til møtene på Engebret café var ikke den samme friheten som kunne utøves i regjering. 

Det er i denne sammenheng Sverdrup avslutter sine hyppige besøk til Engebret café. Caféen 
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fungerte som et sted der alle var like, eller hvertfall ha muligheten til å være like. Men det har 

likevel vært begrensninger i bruken av caféen gjennom tiden. Kvinnen var ikke velkommen i 

Kristianias caféliv på 1800-tallet og fikk ikke delta på like premisser som mannen. Det er 

likevel i denne sammenheng vi må se Hansteen sitt valg om å bryte med den borgerlige 

cafénorm. For uønsket til tross, Hansteen var på café, og mer enn noe annet så følte nok 

Hansteen seg mer som en del av «fellesskapet», som ensom furie i et mannsdominert 

samfunn, enn å følge de sosiale konvensjonene som ville plassere henne i hus og hjem. 

Bruken av caféen som arena for å utfordre samfunnets rådende normer sier noe om 

formbarheten og utvidelsen av det offentlige rom cafékulturen var med sentralt å påvirke, og 

der Engebret spesielt spilte en viktig rolle.  

 

Engebret café i går, i dag og i morgen 

Historien om Engebret café handler om forholdet mellom mennesker, tid og sted. I 

analysekapitelene har jeg gjennom ulike eksempler og diskusjoner vist hvordan caféen skapes 

og blir gitt mening gjennom menneskelig handling. For kunstnerne handlet det om å skape et 

sted der de kunne diskutere felles interesser. For Bjørnson kunne det handle om noe så enkelt 

som å få seg en matbit. For Sverdrup var det politisk samtale og debatt. Og for Hansteen 

handlet det seg om fysisk tilstedeværelse. I tillegg har caféen blitt brukt som argument knyttet 

til måter å bevare der gamle på. Dette starter relativt tidlig. Allerede i 1898, etter drøye 40 år, 

blir det uttrykt at Engebret café står i en særstilling blant byens caféer, som et sted som 

ivaretar tradisjonene (Maurer, 1898: 94-95). Det er en slik retorikk som følger utviklingen 

frem til våre dager. Arbeideidet med å fremstille caféen i gammel stil er et fortidsprosjekt, en 

måte å søke sammenheng med fortiden og skape den samme forestillingen om caféen som 

allerede var tilstede i 1898. Her spiller både det offentlige kulturminnevern og private aktører 

en viktig rolle.  

Engebret café er en del av et sosialt felt. Et sted i kontinuerlig forandring i dialog med 

mennesker som kommer og går, med tidligere generasjoner, og med caféens bruk i tid og rom. 

Samtidig som Engebret café er del av et felt i kontinuerlig forandring så har livet på caféen 

foregått innenfor en fysiske ramme. En materiell virkelighet som har satt scenen for de 
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historiene som er i spill. Og selv om både tid og rom forandres i dette kontinuerlige samspillet 

representerer likevel caféen som materialitet, kontinuitet.  

Forestillinger om Engebret café, som materiell sfære, og Engebret café som atmosfære, er 

knyttet til flere kulturelle faktorer som i stor grad handler om hvordan caféen fungerer som et 

krysningspunkt der fortid, nåtid og fremtid møtes gjennom stedets bruk. Engebret cafe 

fortsetter å spille en sentral samfunnsrolle, både som arena for meningsutveksling og som en 

historisk minneinstitusjon som kaster lys på fremveksten av det moderne bysamfunnet i Oslo 

og utviklingen av de rådende demokratiske samfunnsprinsipper. Gjennom sine fortellinger, 

sin dekor, sitt innhold og arrangementer, minner Engebret oss på premissene for denne 

utviklingen. Samtidig minner den oss om den ikke-statiske og formbare tilstanden til de 

normer og arenaer vi forbinder med vår offentlighet. Slik sett spiller lever byens eldste cafe 

fortsatt i beste velgående.    
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