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Forord	

	 Christiania	Tivoli	staar	ellers	nu	i	fuldt	Strud	og	præsenterer	sig	som	et	vakkert	og		

	 behageligt	Sommerforlystelsessted. 		1

Det	er	snart	to	år	siden	jeg	begynte	å	lære	meg	om	Christiania	Tivoli.	Som	mange	andre	hadde	

jeg	ingen	kjennskap	til	at	det	har	ligget	et	tivoli	midt	i	Oslo,	ikke	ulikt	det	som	fortsatt	Tinnes	i	

København.	Siden	da	har	jeg	vært	solgt.	På	dette	stedet	Tikk	publikum	oppleve	verdenskjente	

artister,	lære	seg	om	fremmede	kulturer,	nyte	musikk	i	det	frie	og	danse	langt	ut	i	de	små	

timer.	Jeg	ville	vite	mer.	Hvorfor	var	det	slik	at	noen	oppfattet	Tivoli	som	en	vakker	

forlystelseshage,	mens	for	andre	var	det	en	torn	i	øyet?	

Arbeidet	med	oppgaven	har	både	vært	givende	og	engasjerende.	Det	har	vært	vanskelig	å	

Tlette	sammen	det	sosiale	og	kulturelle	mangfoldet	som	utviklet	seg	på	Tivoli	i	en	historisk	

kontekst.	Men	det	har	også	vært	spennende	å	se	samtiden	gå	fra	forsiktige	tilskuere	til	

verdensvante	publikummere.	Jeg	håper	å	gi	leseren	en	god	innsikt	i	Christiania	Tivoli	-	ikke	

bare	som	sted	med	underholdningsverdi,	men	som	et	sted	for	sosial	og	kulturell	utfoldelse.		

Mange	har	bidratt	med	støtte	og	ulike	innfallsvinkler.	Først	og	fremst	vil	jeg	takke	veilederen	

min,	Knut	Kjeldstadli,	som	var	den	første	som	fortalte	meg	om	Christiania	Tivoli.	Han	har	

bidratt	med	litteratur	og	kontakter,	og	han	har	hjulpet	meg	med	å	holde	fokus	og	retning	i	

arbeidet.	Han	har	stilt	fornuftige	spørsmål	og	gitt	stoffet	en	dypere	mening.	En	av	tingene	jeg	

kommer	til	å	savne	fra	arbeidet	med	oppgaven	er	veiledningstimene	på	det	lille	kontoret	til	

Knut,	som	nesten	rommer	et	helt	bibliotek.			

Jeg	vil	også	takke	Herman	Berthelsen	ved	Det	glade	arkiv.	Han	hjalp	meg	å	sette	i	gang	

arbeidet	da	jeg	fortsatt	var	ny	masterstudent,	og	har	gitt	meg	gode	råd	underveis.	Han	har	

også	bidratt	med	å	belyse	enkelte	av	fortidens	forhold.	Hvem	var	de	faste	løvene?	Hva	var	så	

spesielt	med	en	bar	brystkasse?	Hvorfor	ble	det	holdt	fandenivoldske	nisseballer?	
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Andre	som	har	hjulpet	meg	underveis	og	som	fortjener	en	takk	er	Benedikte	Berntzen	ved	

Nasjonalbiblioteket,	Anne	Birgit	Lindaas	og	SofTi	Attramadal	ved	Oslo	Museums	bibliotek,	Kari	

Telste	og	Thomas	Walle	ved	Norsk	Folkemuseum,	Frank	Meyer	ved	Arbeiderbevegelsens	arkiv	

og	bibliotek,	musikk-	og	teaterhistoriker	Rita	Lindanger	og	Klaus	Nathaus,	førsteamanuensis	i	

historie	ved	IAKH.		

Jeg	vil	også	rette	en	stor	takk	til	de	institusjonene	som	har	gitt	meg	stipender	for	arbeidet	med	

oppgaven.	Det	har	vært	utrolig	motiverende	å	bli	anerkjent.	Disse	er	Norsk	Folkemuseum,	

Osloforskning	og	LOs	stipend	for	studier	i	arbeiderhistorie.		

Til	slutt	vil	jeg	takke	min	gode	venninne	i	studiene	og	livet,	Cathrine	Christoffersen,	som	har	

bidratt	med	korrekturlesning,	en	utenforståendes	vinkel	og	utrettelig	støtte.	Hun	har	vært	like	

engasjert	i	Christiania	Tivoli	som	meg,	og	kanskje	enda	mer	til	tider.	Jeg	vil	også	takke	min	

samboer	David	Johansson,	min	mor	Hilde	Christensen	Dahl	og	min	hund	Lucas	som	har	dratt	

meg	med	ut	på	tur,	og	holdt	meg	oppdatert	på	verden	utenfor	Tivoli.		

April	2017,	

Ida	Pernille	Dahl.		
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Oversikt	over	bilder	og	illustrasjoner	i	teksten	

Bilder	og	illustrasjoner	stammer	fra	forskjellige	arkiver	og	bøker.	Informasjon	om	opphavsrett	

er	gjengitt	under	hvert	bilde.	Se	mer	i	kapittel	1.9.		

- Bilde	1:	Forside	av	programblad,	1894:	forside.		
- Bilde	2:	"KART	over	CHRISTIANIA,"	1861:	kap.	1,	s.	4.	
- Bilde	3:	"Kart	over	Kristiania	(…),"	1900:	kap.	1,	s.	5.	
- Bilde	4:	"Marked	på	Stortorvet,"	1843:	kap.	3,	s.	37.	
- Bilde	5:	"Fra	Christiania	Marked	(…),"	1875:	kap.	3,	s.	37.	
- Bilde	6:	"Bogstad	gård,"	1790:	kap.	3,	s.	48.	
- Bilde	7:	Annonse	for	maskeradeball	i	Kristiania	Theater,	1868:	kap.	4,	s.	65.	
- Bilde	8:	Annonse	for	"Folke-Maskebal"	på	Klingenberg,	1868:	kap.	4,	s.	65.	
- Bilde	9:	Tivanders	inngangsportal,	1878:	kap.	4,	s.	70.	
- Bilde	10:	"Tivoli"	-	Tivoliporten,	1890:	kap.	5,	s.	94.	
- Bilde	11:	"Cirkusbygningen,"	ca.	1900-10:	kap.	5,	s.	94.	
- Bilde	12:	Annonse	for	Cirkus	Varieté	med	Cinematografen,	1896:	kap.	5,	s.	99.	
- Bilde	13:	Forside	og	bakside	av	programblad,	1893:	kap.	5,	s.	103.	
- Bilde	14:	Forside	og	bakside	av	programblad,	1894:	kap.	5,	s.	103.		
- Bilde	15:	Annonse	for	Tivoli	Theater,	1896:	kap.	5,	s.	106.		
- Bilde	16:	Annonse	for	Tivoli	Theater,	1896:	kap.	5,	s.	108.	
- Bilde	17:	"Fra	Tivoli,"	ca.	1933-34:	kap.	5,	s.	115.	  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Kapittel	1:  
"Vi	tillader	os	at	henlede	Publikums	Opmærksomhed." 

En	innledning	om	et	forlystelsessted.		

1.1	Innledning	

	 	

"Du	mor,	kan	ikke	vi	to	gå	i	Tivoli	Teater	da?"	sa	han	stakkåndet.		

	 Hun	så	forferdet	på	ham:	"Tivoli	Teater?	Du	som	får	være	med	meg	i	

Nationaltheatret,	som	har	fått	høre	'Lohengrin'.	Hvor	mange	av	dine	kamerater	har	fått	

det,	tror	du?"	

	 "Jeg	vet	det,	mor,	men	kan	vi	ikke	allikevel	da?	Gå	og	se	på	'Divertissement	

Exotique'	med	Livet	i	et	maurisk	harem	og	tehus	i	Nagasaki	og	ekte	geishaer,	fem	

stykker?"	

	 "Si	meg,	er	du	blitt	gal,	gutten	min?" 	2

Christiania	Tivoli	var	et	underholdningsstrøk	som	lå	i	sentrum	av	Christiania	fra	1877,	til	den	

siste	bygningen	ble	revet	i	1937.	Av	samtiden	ble	det	kalt	et	forlystelsessted	eller	-hage.	I	sin	

levetid	var	Tivoli	en	viktig	del	av	byens	uteliv	og	underholdningsliv,	og	en	førende	aktør	i	

bransjen.	Der	fantes	det	blant	annet	restauranter,	dansesaler,	teater,	varieté,	sirkus,	revy,	

kabaret,	opera	og	orkester,	samt	karnevalske	aktiviteter	som	kjeglebane,	skøytebane,	tombola	

og	forskjellige	kraftprøver.	Fra	1908	var	det	også	kino.	Det	ble	holdt	en	rekke	offentlige	

arrangementer	der,	som	russetreff,	basarer,	marked,	foreningsmøter	og	folkefester.		

Ledelsen	ved	Tivoli	slet	imidlertid	med	stedets	dårlige	rykte,	som	hang	igjen	fra	den	gang	

etablissementet	gikk	under	navnet	Klingenberg.	Vertshuset	Klingenberg	hadde	ligget	i	

Pipervika	siden	1600-tallet,	og	eiendommen	ble	i	løpet	av	1800-tallet	utvidet	med	utendørs	og	

innendørs	scener,	bygninger	beregnet	på	konserter,	teater	og	dans	samt	et	parkområde.	Med	

forstaden	Vika	som	nærmeste	nabo,	Tikk	stedet	et	rykte	på	seg	som	samlingsplass	for	

prostituerte	og	deres	kunder.	Klientellet	ble	ikke	sett	på	som	det	beste,	og	

	"Lillelord"	Wilfred	Sagen	i	samtale	med	sin	mor.	Scenen	er	beskrivende	for	følelsen	av	"forbudt	2

fristelse"	som	Tivoli	representerte	for	Christianias	sosietet.	Fra	Borgen	(1967)	s.	115.	
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underholdningstilbudet	ble	oppfattet	som	simpelt.	Christianias	dannete	sosietet	så	på	

Klingenberg	som	et	"tarvelig"	sted,	hvor	byens	moralsk	fortapte	innbyggere	holdt	til.			

Inntrykket	av	at	Klingenberg/Christiania	Tivoli	var	et	"tarvelig"	sted,	gikk	imidlertid	i	bølger.	I	

perioder	var	det	publikum	fra	overklassen	som	dominerte	stedet,	mens	det	i	andre	perioder	

var	dominert	av	et	folkelig	publikum.	Til	andre	tider	kan	publikum	karakteriseres	som	

blandet,	hvilket	vil	si	at	medlemmer	fra	både	overklassen	og	arbeiderklassen	dro	dit	samtidig.	

Klingenberg/Christiania	Tivoli	kan	derfor	sies	å	ha	virket	forsonende	på	klassemotsetningene	

i	Christiania,	som	et	av	de	første	stedene	i	det	offentlige	rom	hvor	de	forskjellige	sosiale	

sjiktene	møttes	og	Tikk	økt	forståelse	for	hverandre.	Denne	kulturelle	kontakten	blir	et	førende	

tema	i	resten	av	oppgaven.		

Jeg	har	valgt	å	skrive	om	forlystelsesstedet	Klingenberg/Christiania	Tivoli,	fordi	det	en	gang	

var	en	viktig	del	av	byrommet,	byens	kulturliv	og	innbyggernes	bevissthet.	Det	var	den	første	

og	eneste	forlystelseshagen	av	europeisk	standard	som	har	eksistert	i	Christiania/Oslo.	I	dag	

er	det	helt	utvisket	fra	byens	grunn,	og	etter	min	erfaring	også	fra	allmenhetens	historiske	

minne.	Jeg	ser	det	som	en	viktig	oppgave	å	formidle	at	vår	hovedstad	en	gang	hadde	et	

forlystelsessted	som	både	var	elsket	og	hatet,	hvor	publikum	dro	for	å	se	verdenskjente	

artister,	eksotiske	kuriositeter	og	utstillinger	av	diverse	slag.	Det	var	på	Klingenberg	

Christianias	innbyggere	kunne	kjøre	karusell	for	første	gang,	og	det	var	på	Tivoli	det	norske	

publikummet	Tikk	se	levende	bilder	på	lerret	for	første	gang.		

Det	Tinnes	ingen	fullstendig	historisk	redegjørelse	av	Klingenberg	eller	Christiania	Tivoli,	og	

jeg	ønsker	å	bidra	til	å	fylle	dette	hullet.	Formålet	med	oppgaven	blir	derfor	å	kartlegge	

Klingenberg/Christiania	Tivoli	som	en	del	av	Christianias	sosiale	og	kulturelle	historie,	med	

hovedvekt	på	andre	halvdel	av	1800-tallet.	De	som	har	bidratt	til	dette	før	meg,	er	blant	andre	

forfatter	og	arkivskaper	Herman	Berthelsen,	spesielt	med	boka	Sirkus	i	Norge	fra	2009.	Han	

har	også	berørt	temaet	i	andre	hånd-	og	faktabøker,	samt	en	rekke	historiske	artikler.	Det	har	

også	blitt	skrevet	noen	avhandlinger	som	bidrar	til	temaet	fra	ulike	innfallsvinkler:	

Teateroppblomstringen	i	Kristiania	i	1890-årene	(1990)	av	Elisabeth	Seland;	Christiania	Tivoli,	

en	musikk-	og	teaterhistorie	(1997)	av	Rita	Lindanger;	og	Iscenesettelse	av	freaks	(2010)	av	

Kirsti	Nordby.		

�2



1.2	Problemstilling	

Hvordan	kommer	samspillet	mellom	framveksten	av	Christiania	som	storby	og	framveksten	av	

offentlig	underholdning	til	uttrykk	i	forlystelsesstedet	Christiania	Tivoli?	

Jeg	har	valgt	denne	problemstillingen	ettersom	jeg	ønsker	å	bidra	med	en	historisk	

framstilling	av	Christiania	Tivoli,	i	lys	av	hovedstadens	kulturelle	og	sosiale	historie.	For	å	

kunne	svare	på	problemstillingen	har	det	vært	nødvendig	å	plassere	forlystelsesstedet	Tivoli	i	

en	lengre	underholdningstradisjon.	Gjennom	arbeidet	har	jeg	også	funnet	det	nødvendig	å	

bidra	med	en	utredning	for	deler	av		perioden	da	etablissementet	gikk	under	navnet	

Klingenberg.	

Et	annet	viktig	tema	har	vært	hvorvidt	Christiania	Tivolis	funksjon	som	offentlig	

forlystelsessted	har	påvirket	sosiale	ulikheter	blant	Christianias	innbyggere.	Jeg	tror	at	

nøkkelen	til	utjevning	mellom	klassene	har	vært	økt	forståelse	for	hverandre,	og	at	Christiania	

Tivoli	kan	ha	bidratt	til	denne	forståelsen	gjennom	å	tilrettelegge	for	sosial	omgang.	På	1800-

tallet	var	det	mange	som	mente	at	teateret	fungerte	som	en	dannelsesanstalt	og	at	tivolier	

fungerte	som	sosiale	institusjoner,	og	jeg	vil	undersøke	årsaken	til	dette.	Det	har	imidlertid	

ikke	vært	metodisk	mulig	å	bevise	hvor	stor	effekt	Tivoli	har	hatt	i	forhold	til	andre	sosiale	

tiltak.	Kulturell	kontakt	gjennom	sosial	omgang	blir	et	førende	tema	i	resten	av	oppgaven,	men	

det	blir	ikke	mulig	å	komme	fram	til	en	sannhet.		

1.3	Avgrensning	

Oppgaven	er	avgrenset	til	å	handle	om	framveksten	og	utviklingen	av	forlystelsesstedet	

Christiania	Tivoli.	Gjennom	arbeidet	har	jeg	også	funnet	det	nødvendig	å	bidra	med	en	

utredning	for	deler	av	perioden	da	etablissementet	gikk	under	navnet	Klingenberg.	Oppgaven	

er	derfor	avgrenset	til	å	handle	om	årene	1828-1874	(Klingenberg),	samt	1877-1879	og	

1887-1898	(Christiania	Tivoli).	Avgrensningen	er	bestemt	på	grunnlag	av	at	de	to	sistnevnte	

perioder	var	høydepunkter	i	Tivolis	historie.	De	respektive	direktørene	hadde	store	

ambisjoner	for	Tivoli,	og	var	på	hver	sin	måte	opptatt	av	å	skape	tidsriktige	etablissementer.	

Det	ble	skrevet	mye	om	Tivoli	i	avisene,	og	den	kulturelle	kontakten	var	stor,	men	også	ny	og	

prøvende.		

For	å	forstå	hvordan	framveksten	av	en	storby	og	framveksten	av	offentlig	underholdning	

henger	sammen,	har	det	vært	nødvendig	å	studere	noen	sosiale	teorier.	Disse	omtales	og	

diskuteres	i	kapittel	2.		
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Jeg	har	vært	opptatt	av	å	studere	Tivolis	funksjon	som	forlystelsessted	og	sosial	møteplass,	

samt	driften	av	etablissementet.	Jeg	har	også	vært	opptatt	av	å	Tinne	ut	hvor	denne	formen	for	

underholdning	og	samvær	stammer	fra.		

Oppgaven	kunne	ha	vært	skrevet	med	fokus	på	kjønn	og	sosiale	grenser	knyttet	til	kvinner,	

ettersom	det	offentlige	rom	var	mennenes	domene.	Kvinnene	Tikk	gradvis	tilgang.	Som	følge	av	

oppgavens	problemstilling	og	avgrensing	vil	det	legges	liten	vekt	på	kjønn,	med	unntak	av	der	

det	er	hensiktsmessig.		

1.4	Christiania	Tivolis	geograVi	

Klingenberg/Christiania	Tivoli	lå	i	bydelen	Pipervika	i	Christiania.	På	1840-tallet	utgjorde	

tomten	16	mål,	men	etter	hvert	som	tilgrensende	eiendommer	ble	kjøpt	opp	ble	tomten	

utvidet	til	20	mål	på	det	meste.	Tomten	grenset	mot	Stortingsgaten,	Klingenberggaten,	

Bakkegaten	og	Filosofgangen,	og	ble	tinglyst	under	adressene	Storthingsgaden	20,	

Klingenberggaden	2	og	Bakkegaden	10	og	12.	Etablissementet	ble	revet	i	1935-37,	da	

Rådhuset	skulle	bygges.	De	følgende	to	kartutsnitt	fra	1861	og	1900	viser	Tivolis	plassering	i	

byen,	og	gir	et	inntrykk	av	bygningenes	plassering	på	tomten.	
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Bilde	2:	"KART	over	CHRISTIANIA."	
Udatert,	antakelig	1861.	Fra	Roede	
(2016)	s.	162-163.	Tilhører	oppr.	Oslo	
Museums	samling.	



	

1.5	Begrepsavklaring	

Underholdningsbransjen	er	et	moderne	begrep,	som	betegner	kommersielle	næringer	som	har	

som	formål	å	fange	oppmerksomheten	til	et	publikum.	Eksempler	på	underholdning	er	

musikk,	Tilm,	TV,	teater,	konserter,	spill,	fester	o.l.	På	1800-tallet	snakket	man	om	forlystelse.	I	

senere	tid	har	dette	uttrykket	fått	en	nedsettende	betydning,	men	dette	har	ikke	alltid	vært	

tilfelle.	Ordet	lyst	har	blitt	brukt	som	betegnelse	på	noe	som	er	behagelig	eller	skaper	

velbehag.	På	dansk-norsk	riksmål	betydde	ordet	glede	eller	begjær. 	I	Christiania	var	lyst	3

knyttet	til	patrisiatets	behagelige	lystkultur	og	livsstil;	lystgård,	lysthage,	lysthus	eller	lystspill	

(komedie). 	Å	forlyste	seg	er	en	videreføring	av	dette	ordet,	og	betegner	aktiviteter	som	4

behager,	morer	eller	bidrar	til	atspredelse	på	fritiden.	På	1800-tallet	var	ikke	ordet	i	seg	selv	

en	nedlatende	betegnelse,	men	det	kunne	ofte	ha	et	beskrivende	fortegn.	Nedlatende	fortegn	

kunne	være	tarvelig,	simpel,	fordervet	eller	sanselig,	mens	positive	fortegn	kunne	være	

behagelig,	smakfullt,	elegant	eller	glimrende.	Ordet	forlystelse	oversettes	best	til	

underholdning,	men	jeg	har	valgt	å	benytte	meg	av	det	første	for	å	skape	nærhet	til	historien.	

Leser	vil	allikevel	Tinne	at	de	to	begrepene	brukes	om	hverandre,	der	det	faller	seg	naturlig.		

	Falk	(1991)	s.	479-803

	Collett	og	Frydenlund	(2008)	s.	1474
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Bilde	3:	"Kart	over	Kristiania.	Udgivet	
ved	Byens	Opmaalingsvæsen.	1900."	
Datert	1900.	Fra	Roede	(2016)	s.	
220-221.	Tilhører	oppr.	Tore	Gimses	
v/	x-kart.		



Et	forlystelsessted	er	en	betegnelse	på	et	sted	som	tilbyr	underholdning.	Det	ble	både	brukt	om	

steder	med	variert	underholdning,	som	for	eksempel	Christiania	Tivoli,	men	også	om	steder	

som	spesialiserte	seg	på	ett	underholdningstilbud,	som	for	eksempel	dansesaler	eller	

konsertsalonger.	På	eller	i	tilknytning	til	forlystelsesstedene	ble	det	vanligvis	servert	mat	og	

drikke.	En	forlystelseshage	beskriver	et	avgrenset	parkområde	som	tilbyr	utendørs	

underholdning,	og	er	en	videreføring	av	patrisiatets	lysthagekultur.	Forlystelsessteder	og	-

hager	var	som	regel	offentlige	plasser,	hvor	publikum	måtte	betale	inngangsbillett.	Fra	1849	

hadde	Christiania	Tivoli	både	utendørs-	og	innendørs	underholdning	samt	parkområde,	og	

kan	derfor	både	beskrives	som	et	forlystelsessted	og	-hage.	

Hvorvidt	noe	var	anstendig	eller	uanstendig	ble	bestemt	av	samtidens	sosiale	konvensjoner.	

Dette	var	uttrykk	som	ikke	bare	ble	brukt	i	dagligtale,	men	i	juridiske	dokumenter	og	

redaksjonelle	rubrikker.	Å	være	en	åndelig	person	betydde	i	kulturell	sammenheng	at	man	var	

godt	opplyst	og	belest,	og	siktet	ikke	nødvendigvis	til	å	være	religiøs.	Det	motsatte	av	

åndelighet	var	råhet.	Disse	ordene	blir	brukt	i	oppgaven,	og	det	er	derfor	hensiktsmessig	å	

gjøre	seg	kjent	med	dem.		

Dagens	tivolier	er	enten	omreisende	eller	faste	steder,	som	først	og	fremst	baserer	sin	

forretning	på	å	tilby	de	besøkende	moro	og	adrenalinkick.	Dette	gjøres	gjennom	

kjøreinnretninger,	spøkelseshus,	spillehaller,	konserter,	utstilling	av	dyr	og	mye	mer.	1800-

tallets	tivolietablissementer	hadde	også	Tlere	av	disse	tingene,	men	var	først	og	fremst	steder	

for	sosialt	samvær,	mat,	kunstopplevelser	og	rekreasjon. 	Enkelte	tivolietablissementer	ble	5

oppfattet	som	miniatyrutgaver	av	større	samfunn.	Københavns	Tivoli	var	ett	av	disse.	

Tivoliene	skulle	inneholde	lysthage,	praktbygninger	og	kunstbelysning,	ved	siden	av	typiske	

karnevalske	aktiviteter.	De	var	beregnet	på	et	blandet	storbypublikum.	Oppgaven	inneholder	

en	diskusjon	og	redegjørelse	for	det	som	ble	oppfattet	som	tivolietablissementenes	sosiale	

funksjon.		

Forlystelsesstedet	Christiania	Tivoli	hadde	tradisjoner	helt	fra	1600-tallet.	Opprinnelig	var	det	

en	tollstasjon	og	et	vertshus	øverst	på	Piperviksberget,	som	gikk	under	navnet	Klinchenberg.	

Navnet	kom	trolig	av	å	"klinke"	glassene	sammen. 	Etter	hvert	ble	det	omtalt	som	Klingenberg.	6

	Berthelsen	(2009)	s.	2015

	Aarvik	(2005)	s.	96
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Fra	1877-1937	gikk	området	under	navnet	Christiania	Tivoli,	eller	bare	Tivoli.	Det	var	oppkalt	

etter	Tivoli	i	København,	som	igjen	hadde	hentet	sitt	navn	fra	andre	tivolietablissementer	i	

Europa.	Navnet	Tivoli	stammer	opprinnelig	fra	en	italiensk	by.			

Hovedstaten	i	Norge	het	opprinnelig	Oslo,	og	byttet	navn	til	Christiania	i	1624	etter	den	

danske	kongen	Christian	IV.	Fra	1877	ble	det	skrevet	Kristiania,	som	et	ledd	i	fornorskingen	av	

riksmålet.	Fra	1925	Tikk	byen	igjen	sitt	opprinnelige	navn,	Oslo.	Selv	om	denne	oppgaven	tar	

for	seg	årene	både	før	og	etter	1877,	har	jeg	valgt	å	kun	bruke	Christiania	for	enkelthetens	

skyld.	Det	fantes	Tlere	etablissementer	som	var	oppkalt	etter	byen,	og	de	viktigste	her	er	

Christiania	Tivoli	og	Christiania	Theater.	Etter	1877	ble	disse	skrevet	både	med	"K"	og	Ch",	og	

jeg	har	valgt	å	kun	bruke	"Ch".	Unntaket	er	der	det	er	skrevet	med	"K"	i	sitater	og	kilder.	

Skilling	var	myntenheten	som	ble	innført	i	Norge	tidlig	på	1500-tallet.	Fra	1816	gikk	det	120	

skilling	på	en	spesidaler.	Skilling	ble	avløst	av	kroner	fra	1875-77.	Det	gikk	4	kroner	på	en	

spesidaler,	hvilket	vil	si	at	1	krone	utgjør	30	skilling.		

1.6	Om	kildene	

Det	har	vært	viktig	for	meg	å	bidra	til	en	historisk	kartlegging	av	Klingenberg	og	Christiania	

Tivoli,	og	derfor	har	jeg	lagt	ned	et	stort	arbeid	i	å	gå	tilbake	til	originalkildene.	Kildene	har	

først	og	fremst	vært	aviser	fra	samtiden,	men	jeg	har	også	benyttet	meg	av	

erindringsmateriale,	dagbøker	og	brev,	samt	reklame,	plakater	og	programmer	fra	Tivoli.	Der	

det	har	vært	nødvendig	har	opplysningene	blitt	dobbeltsjekket	opp	mot	pantebøker	og	-

registere,	offentlige	protokoller,	vedtekter	fra	bystyret,	statistikk	o.l.		

Som	følge	av	tidspress	har	jeg	ikke	hatt	mulighet	til	å	gå	igjennom	Christiania	politikammers	

befaringsprotokoller.	Ved	offentlige	arrangementer	var	man	pliktig	til	å	søke	tillatelse	av	

politiet,	og	betale	en	avgift	hvor	en	viss	sum	gikk	til	Bykassen. 	Avgiften	var	fra	1877	satt	til	7

fem	kroner	per	aften,	men	var	for	faste	teatre	slik	som	Tivoli	Theater	senket	til	to	kroner.	

Christiania	Theater	ble	sett	på	som	Norges	nasjonale	scene,	og	avgiften	var	derfor	nedsatt	

ytterligere,	til	en	krone.	Ofte	var	det	påbudt	å	ha	politi-	eller	brannmenn	i	lokalet	under	

forestillingen.	Jeg	har	heller	ikke	hatt	mulighet	til	å	gå	igjennom	brannvesenets	protokoller.	

Før	hver	forestilling	var	det	en	brannmann	i	Tivolis	teater	som	kontrollerte	signalanlegget.	

	Femtiaars-Beretning	om	Christiania	Kommune	for	Aarene	1837-1886	(1892)	s.	88	7
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Av	aviser	har	jeg	først	og	fremst	benyttet	meg	av	Aftenposten,	ettersom	den	skrev	aller	mest	

om	Tivoli	i	den	aktuelle	perioden,	og	fordi	den	var	blant	de	mest	leste	avisene	i	Christiania.	

Aftenposten	ble	etablert	i	1860,	og	rettet	seg	mot	den	store	allmennhet. 	Avisen	publiserte	8

små	og	store	begivenheter	og	avertissementer.	Morgenbladet	er	også	benyttet,	ettersom	det	

var	hovedorganet	for	eliten	av	rike	og	konservative	mennesker. 	Ny	illustreret	Tidende	bør	9

også	nevnes	som	en	hovedkilde.	Dette	var	et	ukeblad	som	publiserte	kulturelle	nyheter	og	

hendelser	samt	illustrasjoner.	Det	kunne	inneholde	lengre	reportasjer	om	forskjellige	forhold	

knyttet	til	Tivoli.	Felles	for	avisene	har	vært	at	de	i	større	grad	fra	1870-årene	publiserte	

politiske	og	kulturelle	begivenheter	fra	utlandet,	med	unntak	av	Morgenbladet	som	gjorde	det	

jevnt	over	1800-tallet.	De	var	også	i	økende	grad	opptatt	av	turisme	i	Norge.		

Avisene	publiserte	annonser	og	reklame	fra	Tivoli,	samt	anmeldelser	av	diverse	tilstelninger	

og	rubrikker	som	ble	skrevet	på	bakgrunn	av	telegrammer	fra	ledelsen	ved	Tivoli.	Disse	

rubrikkene	kunne	for	eksempel	inneholde	nyheter	om	kommende	arrangementer	ved	Tivoli,	

eller	formaninger	til	publikum.	Noen	ganger	inneholdt	de	oppfordringer	av	typen	"vi	synes	

artisten	fortjener	et	tallrikt	publikum	til	denne	forestillingen."	

Avisene	er	henvist	til	med	navn,	dato,	nummer	og	sidetall.	Ny	illustreret	Tidende	er	også	

henvist	til	med	årgang,	ettersom	disse	er	samlet	i	årganger	hos	Bymuseet.	Der	det	har	vært	en	

forfatter	er	denne	gjengitt,	og	der	artikkelen	har	hatt	en	tittel	er	denne	gjengitt.		

1.7	Om	arkivene	

Kildematerialet	stammer	fra	forskjellige	arkiver.	Ny	illustreret	Tidende	Tinnes	på	Oslo	

Museums	bibliotek	og	arkiv,	mens	resten	av	avisene	stammer	fra	Nasjonalbiblioteket.	I	

Nasjonalbibliotekets	teatersamling	Tinnes	en	del	stoff	som	omhandler	Tivoli,	blant	annet	

programmer,	menyer,	bilder,	brev,	artikler,	økonomiske	protokoller	og	reglement	fra	1882.	

Tinglysningsmaterialet	er	digitalisert	på	Statsarkivets	Digitalarkivet.	Bystyrets	vedtekter	

Tinnes	på	Oslo	Byarkiv.	På	Arbeiderbevegelsens	arkiv	og	bibliotek	har	jeg	funnet	opplysninger	

om	arbeiderteater.	Det	glade	arkiv	er	et	privatarkiv	som	er	eid	av	Herman	Berthelsen,	og	der	

Tinnes	en	mengde	kilder,	biograTiske	opplysninger	og	diverse	underholdningsmateriale.	

	Myhre	(1990)	s.	293;	Smith	(1936)	s.	142-1468

	Myhre	(1990)	s.	293;	Smith	(1936)	s.	142-1469
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Arkivenes	samlinger	er	henvist	til	så	presist	som	mulig	i	fotnotene	for	at	det	skal	være	mulig	å	

Tinne	tilbake,	og	betegnet	under	følgende	forkortelser:	
- Arbeiderbevegelsens	arkiv	og	bibliotek:	AAB.	
- Det	glade	arkiv:	Det	glade	arkiv.	
- Nasjonalbiblioteket:	NB.	
- Oslo	Byarkiv:	OBA.	
- Oslo	Museums	bibliotek	og	arkiv:	OMBA.		
- Statsarkivet	i	Oslo:	SAO.	

1.8	Om	litteraturen	

Som	følge	av	oppgavens	sosiokulturelle	orientering	har	det	vært	nødvendig	å	berøre	enkelte	

temaer	som	ikke	direkte	handler	om	Tivoli.	Dette	har	blitt	gjort	ved	bruk	av	

sekundærlitteratur.	Det	har	for	eksempel	vært	nødvendig	med	en	redegjørelse	av	samfunnet	i	

Christiania	på	1800-tallet,	og	denne	er	hovedsakelig	basert	på	bøker	av	Jan	Eivind	Myhre	og	

Knut	Kjeldstadli.	Det	har	også	vært	nødvendig	å	gi	en	beskrivelse	av	det	københavnske	Tivoli	i	

kapittel	4,	og	denne	er	basert	på	utvalgte	artikler	og	bøker	av	Ida	Haugsted,	Elisabeth	Oxfeldt	

og	Martin	Zerlang.	Andre	temaer	som	berøres	gjennom	sekundærlitteratur,	er	forskjellige	

former	for	offentlig	og	privat	underholdning	på	1800-tallet,	utenlandske	forlystelsessteder,	

næringshistorie,	nasjonalromantikk,	prostitusjon,	kvinnehistorie	og	patrisiatets	lystkultur.	

Av	skriftlige	erindringer	bør	noen	forfattere	nevnes	spesielt:	Rudolf	Rasmussen,	Harry	

Randall,	Rudolf	Muus	og	Kristian	Winter-Hjelm.	Rasmussen	arbeidet	som	impresario	og	

teatersjef,	og	er	kjent	under	kallenavnet	"Rulle."	Han	har	gitt	ut	en	rekke	erindringsbøker	som	

omhandler	byens	forlystelsesliv.	Randall	het	egentlig	Einar	Pettersen,	men	endret	navn	da	han	

arbeidet	som	skuespiller	i	USA	ettersom	amerikanerne	ikke	klarte	å	uttale	navnet	hans. 	Fra	10

1909	arbeidet	han	som	artistisk	direktør	på	Tivoli.	Muus	arbeidet	som	forfatter	i	Christiania,	

og	skrev	en	mengde	populærhistoriske	romaner	og	artikler.	Winter-Hjelm	arbeidet	som	

redaktør	og	journalist,	og	skrev	under	pseudonymet	av	engelskmannen	Henry	Elworth	

Hanson. 	Hans	reiseguide	fra	1876	har	bidratt	med	noen	gode	skildringer.	11

Erindringsmaterialet	har	vært	svært	interessante	kilder,	ettersom	de	inneholder	levende	

skildringer	av	episoder	og	hendelser	tilknyttet	Tivoli.	De	kan	være	gode	kilder	til	folks	

holdninger.	Problemet	med	erindringer	er	at	de	kan	være	overdrevet	eller	husket	feil.	De	er	

	Berthelsen	(2009)	s.	200;	Randall	(1946)	s.	6910

	Pettersen	(1924)	s.	39311
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derfor	brukt	med	varsomhet,	og	dobbeltsjekket	med	kilder	fra	samtiden	der	det	har	latt	seg	

gjøre.	Alle	forfatterne	var	tilknyttet	Christianias	sosietet,	og	beskrivelsene	deres	er	enkelte	

ganger	preget	av	et	høykulturelt	ståsted.	

1.9	Metode	

Oppgaven	er	basert	på	en	stor	mengde	kilder	og	litteratur,	som	er	henvist	til	så	nøyaktig	som	

mulig	i	fotnoter.	Formålet	er	å	synliggjøre	den	historiske	metoden.	

Avisene	er	som	nevnt	den	mest	brukte	kilden,	og	er	nøye	gjennomgått.	I	tiden	da	

etablissementet	gikk	under	navnet	Klingenberg,	er	hovedsakelig	Morgenbladet	og	Christiania	

Intelligentssedler	brukt.	De	er	sjekket	i	stikkprøver	i	perioden	1825-1877.	I	perioden	juli	1877	

til	desember	1879,	er	Aftenposten,	Dagbladet	og	Ny	illustreret	Tidende	gått	igjennom	daglig	

eller	ukentlig.	I	perioden	1880-1887	er	det	igjen	tatt	stikkprøver.	Sommersesongene	1888,	

1890,	1892,	1894	og	1896	er	gått	igjennom	daglig.	Sesongen	strakte	seg	grovt	sett	fra	midten	

av	mai	til	slutten	av	august.	Avisene	som	er	brukt	i	denne	perioden	er	Aftenposten,	Dagbladet,	

Ny	illustreret	Tidende,	Kristiania	Intelligentssedler	og	Social-Demokraten.		

Annonser,	reklameplakater	og	programblader	har	vært	en	link	til	kontakten	mellom	ledelsen	

og	publikum	ved	Klingenberg/Christiania	Tivoli.	Annonsene	kan	oppfattes	som	en	mellomting	

av	bilder	og	tekst.	Det	har	vært	viktig	å	se	på	hva	som	kommuniseres	ut	til	publikum	i	form	av	

tekst;	hva	det	koster,	hvilke	formaninger	som	gis	publikum	og	hvilke	arrangementer	eller	

artister	det	reklameres	for.	Det	har	også	vært	viktig	å	se	på	annonsens	utforming;	hvordan	

teksten	er	oppstilt,	om	det	har	vært	rammer	eller	illustrasjoner,	hvor	den	er	plassert	i	avisen	

og	hvilke	eller	hvor	mange	fonter	som	brukes.	Forholdet	mellom	tekst	og	utforming	er	også	

viktig;	hva	som	presenteres	i	Tine	former,	og	hva	som	framstår	dagligdags.		

Anmeldelsene	har	vært	kilder	til	publikum	og	stemningen	på	Tivoli.	Fram	til	slutten	av	1870-

tallet	var	journalistene	opptatt	av	å	dokumentere	hvordan	publikum	oppførte	seg,	hvordan	de	

reagerte	på	forestillingen	og	hvem	de	var.	Det	ble	bemerket	om	det	var	damer	til	stede,	og	om	

det	var	et	blandet	publikum	av	Christianias	sosietet	og	det	arbeidende	folk.	På	1890-tallet	blir	

disse	bemerkningene	sjeldnere.	En	diskusjon	om	årsaken	til	dette	følger	i	kapittel	5,	som	tar	

for	seg	denne	perioden.		
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Det	er	brukt	mange	sitater	i	teksten.	Disse	er	valgt	ut	for	å	illustrere	et	poeng	eller	skildre	

tidsånden.	En	fordel	ved	bruk	av	sitater	er	at	noen	ganger	er	ting	beskrevet	så	godt	av	den	

opprinnelige	opphavspersonen,	at	en	annen	framstilling	ikke	kan	måle	seg.		

Enkelte	steder	er	teksten	supplert	av	bilder.	Disse	er	ment	som	en	variasjon	fra	teksten,	men	

fungerer	også	som	kilder	til	kunnskap	om	direkte	observerbare	forhold	som	ikke	er	skrevet	

ned. 	Bildene	kan	brukes	til	å	øke	vår	forståelse	av	fortiden.	Bildene	av	annonser	er	hentet	fra	12

Nasjonalbibliotekets	digitale	samling,	og	kildehenvisningene	refererer	til	avisene	de	er	hentet	

fra.	Andre	bilder	er	hentet	fra	Digitalt	Museum,	og	er	gjengitt	i	henhold	til	Creative	Commons	

License	(CC).	Lisensinformasjon	og	opphav	er	da	gjengitt.	Enkelte	bilder	er	scannet	fra	

Nasjonalbibliotekets	samlinger	NB	TS	ark	A49,	NB	TS	ark	Tivoli	Program	og	NB	TS	ark	Tivoli	

Theater	Program.	En	oversikt	over	bilder	og	illustrasjoner	i	teksten	Tinnes	på	side	v.		

1.10	Kapitteloversikt	

Kapittel	2	er	en	innføring	i	samfunnet	i	Christiania	på	1800-tallet,	og	en	gjennomgang	av	de	

sosiokulturelle	teoriene	som	oppgaven	er	basert	på.	I	dette	kapittelet	presenteres	inndelingen	

av	publikumsgruppene	i	Christiania,	hvilket	er	nødvendig	for	å	svare	på	oppgavens	

problemstilling.	Publikum	blir	delt	inn	i	en	høykulturell	og	en	populærkulturell	del,	basert	på	

hva	som	ble	oppfattet	som	"Tine"	forlystelser,	og	hvem	de	forskjellige	forlystelsesstedene	rettet	

seg	mot.	Kapittelet	er	hovedsakelig	bygget	på	sekundærlitteratur.		

Kapittel	3	tar	for	seg	framveksten	av	offentlig	forlystelse	i	Christiania	på	1800-tallet.	

Forlystelse	var	opprinnelig	forbeholdt	de	privilegerte	og	fant	sted	i	private	salonger,	men	ble	

etter	hvert	bragt	ut	i	den	offentlige	sfæren	som	byrommet	utgjorde.	Kapittelet	inneholder	en	

redegjørelse	for	forlystelsesstedet	Klingenberg,	før	det	ble	omdannet	til	Christiania	Tivoli.	

Deretter	følger	en	lengre	diskusjon	om	opphavet	til	tivolitradisjonen,	og	hvor	vi	kan	plassere	

Tivoli	i	denne.	Kapittelet	er	bygget	på	en	blanding	av	sekundærlitteratur	og	originalkilder.		

Kapittel	4	er	en	redegjørelse	og	diskusjon	av	Christiania	Tivoli	i	årene	1877-79,	da	Knut	

Tivander	var	direktør.	Kapittelet	er	bygget	på	et	stort	antall	originalkilder,	med	unntak	av	

redegjørelsen	for	det	københavnske	Tivoli	som	er	skrevet	på	grunnlag	av	sekundærlitteratur.	I	

1878	kan	publikum	karakteriseres	som	blandet,	hvilket	betyr	at	noe	skjedde	på	Tivoli	som	

	Kjeldstadli	(1992)	s.	19012

�11



gjorde	det	akseptabelt	for	sosieteten	å	vise	seg	der.	Et	viktig	tema	blir	derfor	hva	som	skilte	

Tivoli	fra	det	tidligere	etablissementet	Klingenberg.	

I	kapittel	5	fortsetter	redegjørelsen	og	diskusjonen	av	Tivoli	i	årene	1887-1898,	da	Bernhard	

Holger	Jacobsen	var	direktør.	1890-årene	har	blitt	betegnet	som	Tivolis	gullalder,	hvilket	

direktøren	har	fått	æren	for.	Et	tema	blir	derfor	forskjeller	i	Tivanders	og	Jacobsens	drift.	

Kulturell	kontakt	og	Tivolis	sosiale	proTil	står	i	fokus.	Kapittelet	er	bygget	på	et	stort	antall	

originalkilder.		

I	kapittel	6	blir	redegjørelsen	for	Christiania	Tivoli	oppsummert.	Videre	følger	en	diskusjon	av	

samspillet	mellom	framveksten	av	storbyen	Christiania,	og	framveksten	av	offentlige	

forlystelser.		

�12



Kapittel	2:	  
Opprøret	mot	de	føydale	karuseller.	  

Sosial	teori	i	kulturhistorie.		

2.1	Innledning	

I	dette	kapittelet	skal	jeg	først	gjøre	rede	for	samfunnsstrukturen	i	Christiania	på	1800-tallet,	

og	deretter	presentere	noen	av	de	viktigste	sosiale	teoriene	som	jeg	kommer	til	å	benytte	meg	

av.	Redegjørelsen	for	byen	og	samfunnet	i	Christiania	er	i	all	hovedsak	basert	på	litteratur	av	

Jan	Eivind	Myhre	og	Knut	Kjeldstadli.	1800-tallet	kan	karakteriseres	som	en	brytningstid	

mellom	gammelt	og	nytt.	Forlystelsesstedet	Klingenberg/Christiania	Tivoli	ble	et	populært	

sted	som	følge	av	de	nye	ideene	som	fulgte	den	nye	samfunnsstrukturen.	Men	det	stammet	

også	fra	en	lengre	tradisjon	som	handlet	om	sammenhengen	mellom	offentlig	underholdning	

og	sivilisert	omgangsform.	Som	følge	av	oppgavens	kulturelle	orientering	kommer	jeg	til	å	dele	

publikum	inn	i	en	høykulturell	og	en	populærkulturell	del,	basert	på	hvilken	målgruppe	de	

offentlige	forlystelsesstedene	rettet	seg	mot.	De	sosiale	teoriene	som	skal	gjennomgås	

stammer	fra	henholdsvis	Norbert	Elias,	Mikhail	Bakhtin	og		Martin	Zerlang.	

2.2	Christiania	-	byen	og	samfunnet	

Da	unionen	med	Danmark	ble	oppløst	i	1814,	ble	Christiania	utnevnt	som	hovedstad	i	det	nye	

Norge.	Christiania	hadde	opprinnelig	vært	en	liten	handelsby.	De	viktigste	eksportnæringene	

var	trelast,	jern,	glass	og	skinn. 	Hvis	vi	regner	med	forstedene,	telte	byens	innbyggere	under	13

15	000. 	Den	nye	statusen	som	hovedstad	brakte	et	nytt	inntektsgrunnlag,	nye	næringer	og	14

økt	sysselsetting.	Nasjonale	institusjoner,	monumentale	bygninger	og	et	stort	administrativt	

apparat	skulle	bygges	opp	i	Christiania.	I	løpet	av	1800-tallet	ble	Universitetet,	Slottet,	

Stortinget,	Nasjonalgalleriet	og	Nationaltheatret	reist,	samt	bibliotek,	bank,	børs,	høyesterett	

og	rikshospital.	Christiania	gikk	fra	å	være	en	handelsby	til	å	bli	en	embetsby,	og	med	de	nye	

institusjonene	ble	byen	det	politiske,	økonomiske	og	kulturelle	senteret	i	Norge.	Folk	kom	hit	

	Myhre	og	Kjeldstadli	(1995)	s.	37-3813

	Myhre	og	Kjeldstadli	(1995)	s.	40;	Myhre	(1990)	s.	3314
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fra	hele	landet	for	å	selge	og	kjøpe	varer,	lære	seg	håndverk,	hylle	konger	eller	sone	dommer.	

Alt	dette	førte	til	en	voldsom	befolkningsvekst.	I	1850	telte	Christianias	innbyggere	29	000. 		15

På	1840-	og	50-tallet	kom	industrialiseringen	til	Norge.	Industrien	trengte	kapital,	

sysselsetting,	marked	og	kommunikasjon	med	omverdenen.	Alt	dette	fantes	i	Christiania,	som	

ble	hovedsete	for	den	norske	industrielle	revolusjonen. 	Den	nye	industrien	førte	med	seg	16

mange	nye	arbeidsplasser,	og	Tlere	Tikk	mulighet	til	å	skaffe	seg	innbringende	næring.	

Industriarbeidere	hadde	ikke	tilgang	på	egne	produksjonsmidler,	og	solgte	arbeidskraft	

framfor	varer.	Endringen	knyttet	til	produksjon	og	eiendom	endret	også	maktforholdet	

mellom	folk,	og	man	var	i	større	grad	avhengig	av	andre	mennesker.	Arbeidsinnvandringen	

økte,	og	arbeiderne	utgjorde	snart	en	stor	folkegruppe.	InnTlyttere	fra	landsbygda	brakte	med	

seg	nye	atferdsmønstre,	og	et	språk	som	var	forskjellig	fra	byfolkets.	Disse	innTlytterne	var	

som	regel	folk	i	20-årene,	hvilket	skapte	en	yngrebølge	i	Christiania.	I	år	1900	hadde	

folketallet	i	Christiania	nådd	svimlende	228	000. 	17

Den	nye	befolkningssammensetningen	førte	til	at	daglig	sosial	interaksjon	endret	seg,	fra	å	

være	familiær	til	å	bli	anonym	og	komplisert.	Befolkningsveksten	skapte	økt	

forstadsbebyggelse.	Nye	lover	og	regler	for	korrekt	oppførsel	i	det	offentlige	rom	ble	utformet,	

som	for	eksempel	at	man	ikke	skulle	samles	i	folkemengder,	ikke	skrike	eller	slåss	og	ikke	la	

husdyr	gå	ubevoktet	på	gaten. 	Den	nye	industrien	ble	hovedsakelig	bygget	opp	langs	18

Akerselva,	hvor	arbeiderne	også	bosatte	seg.	De	rike,	næringsdrivende	borgerne	bodde	i	

Kvartalene	eller	på	løkkene	vest	for	Slottet.	Dette	skapte	skillet	mellom	øst	og	vest,	som	er	så	

karakteristisk	for	byen.	Urbaniseringen	av	Christiania	førte	til	en	ny	forståelse	av	hva	det	ville	

si	å	være	en	byborger.		

Utviklingen	av	samfunnet	i	Christiania	på	1800-tallet,	har	blitt	karakterisert	som	et	

standssamfunn	i	oppløsning. 	Et	standssamfunn	innebærer	en	hierarkisk	sosial	struktur,	som	19

i	sin	enkleste	form	kan	deles	i	tre	grupper:	geistlighet,	adel	og	allmue	(herunder	bønder	og	

borgere).	Folk	ble	født	inn	i	sin	plass	i	samfunnet,	og	hadde	liten	eller	ingen	mulighet	til	å	

	Myhre	(1990)	s.	3315

	Myhre	og	Kjeldstadli	(1995)	s.	4516

	Myhre	(1990)	s.	20517

	Kristiania	by's	politivedtægt	og	sundhedsforskrifter	(1899)	§§	1,	5	og	40-46.	18

	Kjeldstadli	(1978)	s.	5019
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bevege	seg	oppover	i	de	sosiale	rekkene.	Den	kulturelle	og	sosiale	avstanden,	det	vil	si	allmenn	

forskjell	i	levestandard,	var	enorm	i	forhold	til	det	samfunnet	som	kom	senere. 	De	sosiale	20

forskjellene	hadde	mer	å	gjøre	med	at	de	lave	lå	særlig	lavt,	enn	at	de	høye	lå	særlig	høyt,	

spesielt	hvis	vi	sammenligner	sosieteten	i	Christiania	med	adelskapet	i	Europa. 	Forskjellene	21

kom	til	uttrykk	i	materielle	ting	som	klær	og	boforhold,	samt	i	åndelige	og	kulturelle	forhold	

som	manerer,	holdninger	og	livskvalitet. 	Trelastpatrisiatet	utgjorde	den	øverste	22

handelsstanden	i	Christiania.	Den	såkalte	oppløsningen	av	denne	sosiale	strukturen	ble	i	

hovedsak	gjennomført	mellom	1840-1900,	og	skyldtes	overgangen	til	industrikapitalisme,	

samt	allmuens	vekst	i	markedsøkonomien.	Et	nytt	næringsdrivende	borgerskap	vokste	fram,	

og	skapte	sterk	konkurranse	for	den	førende	embetsstanden.	Som	følge	av	endringene	i	

samfunnet	ble	stendene	erstattet	av	samfunnsklasser.	Der	det	tidligere	var	kultur,	vaner	og	

konvensjoner	som	skapte	sosiale	skiller	mellom	stendene,	var	det	i	større	grad	økonomiske	

forhold,	herunder	inntektsforskjeller	og	eiendomsforhold,	som	skilte	klassesamfunnet	(selv	

om	det	ene	naturligvis	overlappet	det	andre). 	Overklassen	besto	av	borgerskapet,	det	vil	si	23

større	handelsmenn,	håndverksmestere,	skippere	og	industrialister,	samt	folk	i	frie	yrker	og	

den	gamle	embetsstanden. 	Sett	nedenfra	framsto	overklassen	som	en	kompakt	allianse.	De	24

omgikk	hverandre	i	private	selskaper,	dannet	private	klubber,	gjorde	forretninger	sammen	og	

giftet	seg	med	hverandre.	

Med	industrikapitalismen	Tikk	den	lavere	stand	mulighet	til	å	komme	ut	av	ekstrem	fattigdom,	

og	bli	lønnsarbeidere.	Vi	kan	da	snakke	om	framveksten	av	en	egen	arbeiderklasse.	Forholdet	

mellom	arbeider	og	arbeidsgiver	endret	seg,	og	begge	partene	ble	mer	bevisst	sine	egne	roller.	

Arbeiderne	oppfattet	seg	som	annerledes	enn	bønder	og	industriherrer.	De	hadde	sine	egne	

interesser	og	ønsket	sine	egne	rettigheter.	Ifølge	historiker	Edvard	Bull	ble	arbeiderne	en	makt	

i	samfunnet	når	mange	nok	hadde	utviklet	en	slik	bevissthet	om	seg	selv,	og	derfor	kan	vi	

skille	dem	ut	som	en	egen	klasse. 	Mange	arbeiderorganisasjoner	ble	opprettet	i	løpet	av	de	25

siste	tre	tiårene	av	1800-tallet,	ikke	bare	fordi	folk	ønsket	trygge	arbeidsplasser,	men	også	

fordi	de	ønsket	sosial	sikkerhet	og	tilhørighet.	Som	følge	av	industri	og	innvandring	vokste	de	

	Kjeldstadli	(1978)	s.	5220

	Myhre	(1990)	s.	9421

	Myhre	(1990)	s.	9322

	Kjeldstadli	(1978)	s.	5523

	Myhre	(1990)	s.	45024

	Bull	(1985)	s.	1325
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arbeidende	klasser	hurtig	i	løpet	av	1800-tallet.	Den	industrielle	produksjonen	krevde	ikke	

nødvendigvis	kroppslig	styrke	eller	faglige	kvaliTikasjoner,	som	i	håndverksyrker	hvor	man	

ofte	gikk	i	lære	hos	en	mester	i	Tlere	år.	I	boktrykkerier	kom	det	for	eksempel	inn	nye	maskiner	

slik	at	bedriften	trengte	Tlere	folk,	men	alle	behøvde	ikke	å	ha	gjennomgått	lære. 	Arbeiderne	26

hadde	relativt	faste	arbeidstider	og	lønninger,	slik	at	hverdagen	ble	tydeligere	delt	mellom	

arbeidstid	og	fritid.	

De	aller	fattigste	i	Christiania	hadde	ikke	fast	arbeid	og	inntekt,	og	sto	derfor	utenfor	den	

formelle	økonomien.	Mange	forsøkte	å	livnære	seg	som	dag-	eller	sesongarbeidere,	og	tok	til	

takke	med	arbeid	som	ingen	andre	ville	ha.	Bull	lister	opp	noen	yrker	som	ble	ansett	som	

"usedelige"	på	1800-tallet,	og	som	alltid	hadde	ujevn	inntekt:	Tiskere,	samlere,	vaskekoner	og	

fuglefangere. 	Dagarbeiderne	var	i	stor	grad	avhengig	av	økonomiske	konjunkturer,	27

vannføring	i	bekker	og	elver,	sledeføre	og	at	Tjorden	ikke	frøs. 	Som	følge	av	økonomiske	28

svingninger	sto	de	uten	inntekt	store	deler	av	året,	og	mange	ble	derfor	drevet	ut	i	en	

tilværelse	som	uteliggere	og	tiggere,	mens	andre	ble	tvunget	til	å	livnære	seg	som	kriminelle	

eller	prostituerte.	De	prostituerte	hadde	ofte	bakgrunn	som	tjenestepiker.	Årsaken	til	dette	

ligger	i	at	det	å	arbeide	som	tjenestepike	var	hardt	og	lavlønnet	arbeid.	Ifølge	sosialhistoriker	

Aina	Schiøtz	kunne	tjenestepikene	jobbe	16	timer	om	dagen,	for	en	årslønn	på	90	kroner	pluss	

kost	og	losji. 	Bordellpikene	kunne	tjene	20-30	kroner	i	uka,	og	som	maitresse	(elskerinne)	29

kunne	man	få	så	mye	som	100	kroner	i	uka. 	Det	er	vanskelig	å	gi	eksakte	tall	på	hvor	mange	30

som	var	en	del	av	den	fattige	befolkningen.	Samfunnsforskeren	Eilert	Sundt	anslo	at	så	mange	

som	18,7%	av	Christianias	innbyggere	mottok	fattigstøtte	i	1868. 	Ifølge	Schiøtz	var	det	31

mellom	600-700	registrerte	prostituerte	kvinner	i	Christiania	i	årene	1879-1884. 		32

Byens	fattige	hadde	tilhold	i	de	mange	forstedene	som	lå	utenfor	byens	grenser,	hvor	de	var	

unnlatt	murtvangen.	Forholdene	ved	forstedene	var	kummerlige,	og	de	ble	omtalt	som	

	Bull	(1985)	s.	1326

	Bull	(1985)	s.	124,	basert	på	Harald	Meltzner.	27

	Bull	(1985)	s.	12328

	Schiøtz	(1979)	s.	78;	Schrumpf	(1980)	s.	11029

	Schiøtz	(1979)	s.	8530

	Schiøtz	(1979)	s.	7731

	Schiøtz	(1979)	s.	7432
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slumområder. 	Her	lå	trehus	og	rønner	tett	i	tett.	Blant	alle	bolighusene	lå	simple	losjihus,	33

bordeller,	drikkebuler,	ølrestauranter	og	laddevinssjapper.	Innbyggerne	var	en	blanding	av	

fattigfolk,	industriarbeidere	og	innTlyttere	fra	bygda.	

2.3	Christiania-kulturen	-	et	lappeteppe	

Det	tradisjonelle	kulturbegrepet	er	en	samlebetegnelse	for	de	skjønne	kunster:	klassisk	

musikk,	malerkunst,	billedkunst,	litteratur,	arkitektur	og	diverse	intellektuelt	arbeid.	Denne	

kulturen	har	tradisjonelt	vært	forbeholdt	eliten.	Kultur	kan	også	betegnes	som	et	sett	

atferdsmønstre	som	gir	mening	for	en	gruppe,	og	som	kommer	til	uttrykk	i	skikk,	stil,	

underforståtte	normer	eller	faste	regler.	I	denne	sammenheng	er	kultur	et	uttrykk	for	en	

gruppes	kollektive	identitet.	Ifølge	historiker	Knut	Sprauten	innebærer	dette	at	Tlere	individer	

ikke	bare	deler	kulturelle	fellestrekk,	men	at	de	også	har	en	klar	oppfatning	av	hvilke	

identitetsmarkører	som	er	viktige. 	De	som	ikke	har	disse	markørene	skiller	seg	ut,	og	danner	34

kontrastgruppen	"de	andre."	Kulturell	identitet	er	ikke	fastlåst,	men	varierer	med	inntekt,	

yrke,	livssituasjon,	tid	og	andre	faktorer.		

Christiania-elitens	kultur	var	sterkt	påvirket	av	utenlandske	impulser.	Årsaken	til	dette	ligger	i	

politiske	og	økonomiske	forbindelser	mellom	Norge	og	spesielt	Danmark,	Tyskland	og	

England.	Dansk	ble	oppfattet	som	det	dannete	språk,	ettersom	det	var	renset	for	folkelige	

uttrykk	og	dialektinnslag,	mens	engelsk	ble	oppfattet	som	det	profesjonelle	språk. 	Mange	35

snakket	også	tysk.	Sosieteten	i	Christiania	dro	på	dannelsesreiser	til	Europa,	og	importerte	

kunstverk,	teaterstykker	og	litteratur,	samt	moter,	skikker	og	normer. 	Kulturelle	ideer	ble	36

også	hentet	fra	Frankrike.		

På	midten	av	1800-tallet	Tikk	man	øynene	opp	for	den	særnorske	kulturen,	da	

nasjonalromantikken	strømmet	gjennom	landet.	Det	følgende	sitatet	av	kunsthistoriker	

Lorentz	Dietrichson	oppsummerer	denne	tiden	slik:		

	Øverland	(1937)	s.	17433

	Collett	og	Frydenlund	(2008)	s.	18434

	Collett	og	Frydenlund	(2008)	s.	182,	18535

	Det	var	vanlig	å	reise	til	utlandet	for	å	studere	eller	observere,	og	dermed	komme	hjem	som	et	mer	36

dannet	menneske.	"gjennem	Reiser	og	Studier	af	høiere	Art	[kan	man]	tilegne	sig	en	fashionabel	
Dannelse."	Sitat	fra	Hanson	(1876)	s.	59.
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	 Det	var	den	Tid	i	40-Aarenes	anden	Halvdel,	da	vi	[…]	opdagede	at	vi	-	concret	og	ikke	

	 blot	abstract	-	ejede	et	Fædreland;	da	det	gik	op	for	os,	at	vort	Folk	besad	en		 	

	 vidunderlig,	stor	fælles	Skat	af	Historie,	Sagn,	Sang,	Musik,	Sprog,	Digtning	og	Kunst,		

	 der	ligesom	med	Et	gjorde	det	til	et	Culturfolk	med	sit	eget	nationale	Særpreg. 	37

Musikeren	Ole	Bull	var	sterkt	knyttet	til	framveksten	av	norsk	nasjonalromantikk.	Han	var	i	

større	grad	interessert	i	norsk	folkemusikk	enn	europeisk,	og	han	var	i	en	periode	leder	av	

orkesteret	i	Det	musikalske	Lyceum	og	i	Det	dramatiske	Selskab.	I	1849	inviterte	Bull	

"Myllarguten"	til	å	spille	hardingfele	i	Logen,	en	begivenhet	som	er	sterkt	forbundet	med	

framveksten	av	nasjonalromantikken.	Dette	ble	gjennombruddet	for	hardingfela	og	

folkemusikkens	plass	i	kulturlivet. 	Ivar	Aasen	var	til	stede	i	Logen	denne	kvelden,	og	noterte	38

i	sin	dagbok	at	det	var	over	1500	mennesker	i	salen,	og	at	de	ga	"Meget	Bifald." 		39

I	jakten	på	det	opprinnelige	norske	ønsket	mange	å	ta	avstand	fra	den	danske	kulturen,	

spesielt	i	Christiania.	Dette	lå	til	grunn	for	den	dansk-norske	språkstriden	på	midten	av	1800-

tallet,	og	opprettelsen	av	Christiania	norske	Theater	i	1852.	Man	forestilte	seg	at	det	nasjonale	

fantes	i	det	folkelige. 	Der	bondelivet	tidligere	hadde	blitt	oppfattet	som	noe	simpelt,	ble	det	40

nå	idyllisert	og	romantisert	i	litteratur,	maleri	og	dikt.	Det	samme	gjaldt	livet	i	forstedene.	

Folkekulturen	ble	bearbeidet	til	en	ny	nasjonal	høykultur.	Interiør	og	klesstil	ble	påvirket	av	

den	nye	kulturen,	og	bondeantikviteter	ble	ettertraktet. 	Feiringen	av	nasjonaldagen	41

mobiliserte	masser	i	politiske	saker	eller	rene	folkefester.		

Samtidig	var	arbeiderne	en	voksende	gruppe	med	økt	bevissthet	om	seg	selv	og	sin	rolle	i	

samfunnet.	De	ønsket	ikke	bare	å	få	ta	del	i	elitens	kulturliv,	men	å	utvikle	sin	egen	

arbeiderkultur	som	var	annerledes	fra	det	rådende	åndslivet. 	Marcus	Thrane	så	på	42

opplysning	som	et	middel	og	mål	i	arbeidernes	frigjøringskamp,	og	var	aktiv	i	undervisningen	

av	voksne. 	I	1864	ble	Christiania	Arbeidersamfund	stiftet	av	Eilert	Sundt,	med	formål	om	å	43

	Myhre	(1990)	s.	287,	sitat	fra	Dietrichson	(1917)	s.	105ff.	37

	Herresthal	(2005)	s.	8538

	Djupedal	(1960)	s.	165:	fra	Aasens	dagbok	15.01.1849.39

	Danielsen	og	Hemstad	(1997)	s.	20-2240

	Danielsen	og	Hemstad	(1997)	s.	3841

	Kokkvoll	(1981)	s.	36-3742

	Kokkvoll	(1981)	s.	42,	4843
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"skaffe	sine	Medlemmer	nyttig	og	forædlende	Underholdning	og	et	hyggelig	TilTlugtssted	i	

Deres	Fritimer." 	Da	Arbeiderpartiets	dramatiske	klub	ble	stiftet	nesten	30	år	senere,	var	44

formålet	deres	å	"skaffe	partiets	medlemmer	en	fornøielig	og	nyttig	adspredelse	og	bringe	

dem	til	forstaaelse	av	den	dramatiske	kunsts	betydning." 	Det	ble	senere	sagt	at	klubben	45

hadde	virket	oppdragende	på	medlemmene. 	Ifølge	litteratur-	og	medieviter	Jostein	Gripsrud,	46

var	dette	en	kulturpedagogisk	formålsparagraf. 	Klubben	hadde	som	hensikt	å	bringe	47

partimedlemmene	til	forståelse	av	den	dramatiske	kunsts	betydning.	Dette	var	ifølge	Gripsrud	

et	ledd	i	arbeidet	med	å	gjøre	arbeiderklassen	kvaliTisert	til	integrasjon	i	samfunnet,	i	

betydning	den	offentlige	sfære. 	48

2.4	Inndelingen	av	publikumsgruppene	i	Christiania	

I	løpet	av	1800-tallet	vokste	det	fram	et	offentlig	og	kommersielt	kulturtilbud,	som	kunne	

benyttes	av	alle	de	sosiale	lagene.	Avisene	hadde	tidligere	annonsert	og	skrevet	om	møter	i	

private	foreninger	og	selskaper,	men	fra	1830-tallet	ble	det	avertert	for	et	bredere	uteliv.	

Forlystelsesstedene	på	Bygdøy	og	Klingenberg	åpnet	for	et	betalende	publikum,	og	i	1837	

åpnet	Christiania	Theater	på	Bankplassen.	Årsaken	til	at	det	offentlige	kulturtilbudet	

blomstret	Tinner	vi	i	befolkningsveksten.	Christianias	innbyggertall	tredoblet	seg	fra	1814	til	

1850. 	Dette	skapte	marked	for	et	betalende	publikum.	Etterspørsel	etter	fritidsaktiviteter	49

økte.	Det	offentlige	kulturtilbudet	i	byen	var	todelt:	det	var	enten	rettet	mot	et	høykulturelt	

eller	populærkulturelt	publikum.		

Den	høykulturelle	delen	av	publikum	anså	seg	selv	som	moralsk	og	åndelig	utviklet,	og	ønsket	

å	omgi	seg	med	de	skjønne	kunster	som	maleri,	klassisk	musikk,	opera	eller	teater.	De	møttes	i	

private	foreninger,	og	hadde	sine	kafeer	og	konditorier	i	Kvartalene.	Deres	oppfattelse	av	god	

rekreasjon	var	at	det	ikke	bare	skulle	være	forlystende,	men	opplysende.	Kulturelle	sysler	ble	

sett	på	som	en	del	av	dannelseslære.	Med	dannelse	mente	man	både	ytre	dannelse	i	form	av	

	Kokkvoll	(1981)	s.	5244

	AAB:	Beretning	for	Kra-Arbeidersamfunds	dramatiske	Klub	1891-1916.	Arkiv:	Oslo	45

arbeidersamfunn.	Serie:	K	-	Samfundsteatret.	Kartong:	A049	4/1.

	AAB:	Beretning	for	Kra-Arbeidersamfunds	dramatiske	Klub	1891-1916.	Arkiv:	Oslo	46

arbeidersamfunn.	Serie:	K	-	Samfundsteatret.	Kartong:	A049	4/1.

	Gripsrud	(1981)	.s	4347

	Gripsrud	(1981)	s.	4448

	Myhre	(1990)	s.	3349
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god	folkeskikk,	og	indre	dannelse	i	form	av	forståelse	for	åndelige	verdier. 	Det	var	nettopp	50

graden	av	dannelse	som	skilte	denne	gruppen	fra	resten	av	samfunnet.	De	hadde	mestret	

samfunnets	kulturelle	koder,	de	var	høTlige,	de	hadde	korrekt	talemåte	og	de	hadde	ofte	god	

økonomi.	Dannelse	og	utdannelse	var	i	prinsippet	det	samme	for	disse	menneskene.	Allikevel	

kan	vi	ikke	i	betydningen	av	å	være	et	samlet	publikum	identiTisere	denne	gruppen	som	

overklassen.	Det	var	i	større	grad	kulturelle	og	sosiale	ressurser	som	knyttet	og	brakte	dem	

sammen,	enn	økonomisk	kapital.	For	eksempel	hadde	som	nevnt	embetsstanden	tradisjonelt	

tilhørt	den	økonomiske	og	kulturelle	elite,	men	tapte	gradvis	sin	førende	stilling	til	det	

framvoksende	næringsdrivende	borgerskapet	fra	1850-årene. 	I	løpet	av	1880-	og	90-årene	51

kunne	ikke	embetsmennene	lenger	holde	tritt	med	de	næringsdrivende	borgernes	inntekt,	og	

tapte	etter	hvert	også	sitt	politiske	overtak	til	storborgerskapet. 	Allikevel	oppfattet	de	seg	52

som	mer	dannet	enn	allmuen,	og	deTinerte	seg	selv	som	åndelig	utviklet.	De	tilhørte	derfor	

den	høykulturelle	delen	av	publikum.	På	bakgrunn	av	dette	kommer	jeg	til	å	omtale	denne	

publikumsgruppen	som	de	dannete,	de	velstående,	sosieteten	eller	eliten.		

Den	populærkulturelle	delen	av	publikum	var	mer	ute	etter	å	ha	det	moro	enn	å	drive	med	

åndsberikelse,	og	det	var	i	størst	grad	disse	som	benyttet	seg	av	forlystelsesstedene	på	Bygdøy	

og	Klingenberg.	De	benyttet	seg	også	av	dansesaler,	skjenkestuer	og	andre	enkle	

serveringssteder.	Denne	gruppen	besto	av	arbeidsfolk	med	deres	familier,	innTlyttere	fra	

bygda,	unge	arbeidstakere,	svenner	og	alle	andre	som	hadde	en	inntekt	som	tillot	dem	å	delta	i	

forlystelser	på	fritiden.	Offentlig	underholdning	var	opprinnelig	denne	gruppens	domene,	før	

det	ble	sosialt	akseptert	for	den	dannete	eliten	å	bevege	seg	på	de	samme	stedene.	Jeg	

kommer	til	å	omtale	denne	publikumsgruppen	som	det	folkelige	publikummet,	det	arbeidende	

folk	eller	allmuen.		

De	fattigste	i	Christiania	inngår	ikke	i	inndelingen	av	publikum,	fordi	de	ikke	hadde	råd	eller	

mulighet	til	å	benytte	seg	av	det	offentlige	kulturtilbudet.	De	ble	nektet	adgang	til	mange	

forlystelsessteder,	ettersom	de	ikke	skulle	være	til	sjenanse	for	det	øvrige	publikummet.	Til	

tross	for	at	de	var	ekskludert,	var	det	ikke	slik	at	de	aldri	var	der.	Såkalte	bondefangere	dro	

ofte	til	forlystelsessteder	for	å	se	seg	ut	et	offer	som	de	siden	kunne	svindle,	plyndre	eller	

	Seland	(1990)	s.	13550

	Myhre	(1990)	s.	31151

	Kjeldstadli	(1990)	s.	78;	Myhre	(1990)	s.	31152
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overfalle. 	Forlystelsessteder	var	også	utmerkete	møteplasser	for	prostituerte	og	kunder,	og	53

Klingenberg	hadde	som	nevnt	i	kapittel	1	rykte	på	seg	for	å	være	et	slikt	samlingssted.	Derfor	

ble	det	innført	en	rekke	strenge	og	detaljerte	lover,	med	hensikt	å	kontrollere	utviklingen.	Fra	

1876	Tikk	prostituerte	kun	adgang	til	de	billigste	plassene	i	folketeatrene,	og	de	Tikk	ikke	lov	til	

å	gå	på	konsert	eller	restaurant,	eller	benytte	seg	av	sporvogn. 		54

Offentlige	forlystelsesetablissementer	var	enten	rettet	mot	det	høykulturelle	eller	det	folkelige	

publikummet,	men	det	forekom	også	at	velstående	menn	og	studenter	besøkte	folkelige	

forlystelser,	og	omvendt.	Derfor	er	det	viktig	å	forstå	den	kulturelle	inndelingen	som	

prototypisk	framfor	kategorisk.	For	eksempel	har	noen	blant	eliten	vært	ekstremt	formelle,	

dannete	og	høTlige,	mens	noen	har	vært	det	i	mindre	grad.	Allikevel	tilhører	de	den	samme	

gruppen.	Medlemmene	av	hver	gruppe	har	karakteristiske	trekk	som	knytter	dem	sammen,	

men	de	er	ikke	nødvendigvis	statisk	representative.		

Sosietetens	kvinner	hadde	ikke	den	samme	friheten	til	å	bevege	seg	utenfor	sin	

publikumsgruppe,	og	det	var	uakseptabelt	for	dem	å	besøke	forlystelsessteder	alene.	Kvinner	

kunne	gå	på	teater	i	følge	med	en	mann,	men	når	han	trakk	til	kafé	etter	endt	forestilling	var	

det	forventet	at	hun	gikk	hjem. 	For	kvinner	var	det	kun	akseptabelt	å	gå	uten	følge	på	55

konditori	eller	leiebibliotek. 	I	romanen	Vilma	Brandt	(1926)	av	Rudolf	Muus	kommer	denne	56

holdningen	til	uttrykk:	"La	kavalererne	[på	dans]	være	så	Tine	de	vil,	men	de	damer,	de	stifter	

bekjentskap	med	på	salen,	gir	jeg	ikke	stort	for." 	Når	det	gjaldt	kvinner	fra	arbeiderklassen	57

og	de	lavere	sosiale	sjikt	var	det	helt	andre	forventninger	knyttet	til	dem,	og	disse	kunne	godt	

vise	seg	på	offentlige	forlystelsessteder. 	De	opplevde	ikke	det	samme	presset	knyttet	til	58

dannelse,	moralsk	sans	og	kyskhet	fra	sine	likesinnete,	som	kvinner	fra	overklassen	gjorde.	

	De	kriminelle	kunne	jobbe	i	bander	eller	alene.	De	søkte	ofte	tilreisende	sjømenn	eller	bønder,	derav	53

“bondefanger”,	som	sine	ofre,	som	de	lokket	til	seg	med	løfte	om	dameselskap.	Deretter	ga	de	dem	et	
“bedøvende	slag”	og	stjal	verdisaker.	Fra	Øverland	(1937)	s.	176,	188.

	Schiøtz	(1979)	s.	7354

	Huljev	(2015)	s.	5855

	Roede	(1981)	s.	143;	Engelstad,	Hareide,	Iversen,	Steinfeld	og	Øverland	(1988)	s.	8856

	Ivar	i	samtale	med	sin	far.	Fra	Muus	(1926)	s.	124.57

	Bortsett	fra	kvinner	som	sognet	til	aktive	kristne	miljøer.	Disse	viste	seg	aldri	ved	offentlige	58

forlystelsessteder.	
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Ved	omtale	av	Christianias	forskjellige	sosiale	grupper	i	en	ikke-publikumsmessig	betydning,	

kommer	jeg	til	å	benytte	meg	av	de	til	enhver	tid	rådende	sosiale	begrepene.	På	første	halvdel	

av	1800-tallet	var	samfunnet	inndelt	i	stender,	mens	på	andre	halvdel	var	skillet	i	større	grad	

basert	på	økonomi	og	vi	snakker	da	om	klasser.	Det	virker	passende	å	legge	skillet	til	ca.	1850,	

da	Thrane-bevegelsen	var	aktiv. 	59

2.5.1	Sosiokulturelle	teorier	

Framveksten	av	forlystelsesstedet	Christiania	Tivoli	henger	sammen	med	framveksten	av	

Christiania	som	storby.	For	å	forstå	hva	som	er	årsaken	til	dette,	har	det	vært	nødvendig	å	

studere	noen	teorier.	Disse	har	bidratt	til	å	gi	oppgaven	struktur.	Teoriene	som	skal	

gjennomgås	stammer	fra	henholdsvis	Norbert	Elias,	Mikhail	Bakhtin	og	Martin	Zerlang.	Elias'	

teorier	handler	om	oppkomsten	av	konstruerte	atferdsregler	som	kommer	til	uttrykk	i	det	vi	

kaller	dannelse,	og	hvordan	dette	spredde	seg	naturlig	i	de	bredere	lag	av	befolkningen.	

Bakhtin	og	Zerlangs	teorier	handler	om	sammenhengen	mellom	framveksten	av	offentlig	

underholdning	og	framveksten	av	et	samfunn.	I	det	følgende	er	de	organisert	kronologisk,	

ettersom	forfatterne	til	en	viss	grad	bygger	på	hverandre.	Teoriene	blir	først	gjort	rede	for,	og	

deretter	følger	diskusjoner	om	hvordan	de	kan	brukes.	Bakhtins	teorier	har	vært	kritisert,	og	

blir	derfor	nyansert	ved	bruk	av	Peter	Burke.	Som	vi	skal	se	tar	alle	forfatterne	for	seg	

muligheten	om	at	tilgjengeliggjøring	av	underholdning	handlet	om	kontroll	over	allmuen.		

2.5.2	Norbert	Elias:	siviliseringsprosessen	

Den	tyske	sosiologen	Norbert	Elias	hevder	i	boka	The	Civilizing	Process	(1939)	at	framveksten	

av	de	vesteuropeiske	statene	kan	forstås	som	en	lang	siviliseringsprosess,	der	mennesker	har	

utviklet	en	sterkere	kontroll	over	sine	drifter	i	takt	med	framveksten	av	staten.	Følgende	

redegjørelse	er	basert	på	heftet	Norbert	Elias:	En	sosiolog	for	historikere?	(1997)	av	Tor	Egil	

Førland	(red.).	Historikerne	som	har	bidratt	til	heftet	stiller	Tlere	kritiske	spørsmål,	og	gir	en	

god	innføring	i	Elias'	teorier.	Ifølge	Elias	foregikk	produksjonen	i	det	tidlige	føydale	samfunnet	

i	det	private. 	Som	følge	av	dette	hadde	folk	lite	behov	for	langsiktig	planlegging	eller	kontakt	60

med	andre	mennesker,	og	dermed	lite	behov	for	å	beherske	egne	emosjonelle	eller	kroppslige	

impulser.	Etter	hvert	som	produksjon,	varebytte	og	kontakt	økte,	oppsto	en	bevisst	eller	

ubevisst	tilpasning	av	egne	reaksjoner	og	mentalitet	i	forhold	til	de	økende	bevegelsene	i	

samfunnet.	Samtidig	økte	behovet	for	en	sterkere	stat	med	et	velfungerende	

	Thrane-bevegelsen	var	aktiv	1848-51,	og	blir	betegnet	som	den	første	norske	arbeiderbevegelsen.59

	Nedkvitne	og	Rygg	(1997)	s.	2060
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administrasjonsapparat.	Nye	atferdsregler	ble	skapt	for	å	kontrollere	folkelig	oppførsel.	Som	

følge	av	dette	utviklet	mennesker	en	sterkere	kontroll	over	sine	impulsive	drifter,	og	denne	

selvbeherskelsen	ble	i	sin	tur	automatisert	til	en	del	av	jeg-et.	Det	er	dette	Elias	kaller	

siviliseringsprosessen.	På	den	ene	siden	kan	siviliseringsprosessen	karakteriseres	som	en	

langsom,	underbevisst	prosess,	uten	langsiktig	mål.	Interaksjonsmønstre	ble	mer	kompliserte,	

og	etter	som	man	tilpasset	seg	levereglene	i	et	sivilisert	samfunn,	tok	man	kontroll	over	sine	

dyriske	drifter.	Disse	reglene	ble	etter	hvert	en	naturlig	del	av	menneskenes	bevissthet,	og	

påvirket	deres	holdninger	til	moral.	På	den	andre	siden	arbeidet	myndighetene	målbevisst	

med	å	disiplinere	sine	undersåtter.	Ved	bruk	av	mekanismer	som	juridiske	straffer	eller	

indoktrinert	skam	og	pinlighet	over	visse	handlinger,	ble	folket	formet	til	å	passe	inn	i	en	

konstruert	samfunnsmodell.	Kirken	og	skolen	spilte	også	en	stor	rolle	i	prosessen.		

Ifølge	Elias	hadde	siviliseringsprosessen	sin	kjerne	ved	hoffet. 	De	konstruerte	atferdsreglene	61

oppsto	ved	Vest-Europas	hoff,	og	kom	til	uttrykk	i	det	som	ble	oppfattet	som	sivilisert	

omgangsform.	Dette	lå	til	grunn	for	begrepet	dannelse.	Denne	måten	å	oppføre	seg	på	spredte	

seg	naturlig	nedover	i	samfunnslagene,	ettersom	menneskene	ved	hoffet	var	den	

samfunnsgruppen	som	hadde	høyest	prestisje,	og	som	mange	ønsket	å	etterlikne.	Spredningen	

av	dannelseslitteratur	kan	sees	på	som	et	uttrykk	for	dette. 	Nye	moter,	skikker,	fraser	og	62

interaksjonsmønstre	oppsto	ved	hoffene,	og	spredte	seg	deretter	utover	i	resten	av	samfunnet.	

Menneskene	ved	hoffene	var	klar	over	sin	innTlytelse	på	resten	av	samfunnet,	og	etterstrebet	

en	kulturpedagogisk	holdning	som	kom	til	uttrykk	i	en	slags	nedlatende	overbærenhet.		

Hvordan	passer	Elias'	kulturpedagogiske	teori	inn	i	et	samfunn	som	Christiania?	Norge	hadde	

ikke	et	eget	hoff	som	følge	av	tiden	under	dansk	herredømme.	Fram	til	1814	var	Norge	i	

praksis	en	dansk	provins,	og	kongehuset	og	hoffet	befant	seg	i	vår	felles	hovedstad	

København.	Handelspatrisiatet	hadde	en	luksuriøs	livsstil,	men	var	svært	fåtallige.	Det	norske	

adelskapet	ble	opphevet	i	1821.	Allikevel	fantes	det	noen	som	oppfattet	seg	selv	som	bedre	

enn	resten	av	befolkningen,	og	som	var	førende	innen	kultur-	og	selskapslivet.	På	midten	av	

1800-tallet	besto	denne	gruppen	av	embetsmenn,	det	dannete	borgerskapet	og	det	

framvoksende	næringsdrivende	borgerskapet.	Vi	kan	også	legge	til	privatpraktiserende	

akademikere,	skuespillere	og	kunstnere	i	det	samme	gode	selskap.	Som	vi	allerede	har	vært	

igjennom	kunne	denne	gruppen	kjennetegnes	ved	at	de	førte	en	såkalt	dannet	livsstil,	hvilket	

	Nedkvitne	og	Rygg	(1997)	s.	2161

	Bøker	med	atferdsregler	ble	en	utbredt	sjanger	fra	1500-1600-tallet.	Fra	Zerlang	(1989)	s.	116.62
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innebar	et	sett	konstruerte	atferdsregler	knyttet	til	smak,	manerer,	oppførsel,	fordommer	og	

personlig	uttrykk.		

Det	er	problematisk	å	sammenligne	Christianias	førende	elite	med	hoffene	i	utlandet,	

ettersom	forskjellene	i	kultur	og	levestil	var	betydelige.	Ved	for	eksempel	de	franske	eller	

engelske	hoffene	fantes	det	en	overdådig	livsstil,	og	ved	sammenligning	må	Christianias	

sosietet	kalles	beskjeden.	Det	Tinnes	riktignok	beskrivelser	av	patrisiatets	tilstelninger,	som	

viser	dem	som	elegante	og	herskapelige,	men	disse	hadde	sin	storhetstid	rundt	1800. 	I	sin	63

reiseguide	fra	1876,	beklaget	den	norske	journalisten	Kristian	Winter-Hjelm	seg	over	de	enkle	

samfunnsforholdene	i	Norge,	og	sammenlignet	dem	med	forholdene	i	England;	Christiania	har	

ingen	adel,	og	det	Tinnes	ingen	overdådig	luksus;	damene	bærer	ikke	luksusdrakt	med	juveler	

på	ball,	eller	elegante	spaserdrakter	når	de	promenerer;	de	høyere	klasser	er	kunnskapsrike,	

men	de	mangler	åndelig	dannelse	slik	det	er	vanlig	i	Europa. 	Winter-Hjelm	mente	at	de	64

enkle	forholdene	skyldtes	fraværet	av	et	førende	adelskap	med	arvelig	dannelse.	Christianias	

elite	var	under	den	oppfatning	at	man	ikke	skulle	pynte	seg	i	luksus	eller	peke	seg	ut	på	noen	

måte,	ettersom	dette	ble	ansett	som	udannet. 	Samtidens	anmeldere	avfeide	Winter-Hjelms	65

bok	som	en	snobbebok,	uten	å	bekrefte	eller	avkrefte	forfatterens	framstilling. 		66

Uten	direkte	sammenligning,	kan	vi	allikevel	gjenkjenne	den	kulturpedagogiske	holdningen	

som	ifølge	Elias	kjennetegnet	hoffene	i	utlandet.	Det	fant	sted	observasjon,	etterlikning	og	

tilpasning	blant	de	ulike	sosiale	sjiktene	i	Christiania.	Byens	førende	elite	betraktet	seg	selv	

som	forbilder	for	de	andre	klassene,	som	også	ønsket	å	etterlikne	dem. 	På	den	måten	ble	67

overklassens	konstruerte	atferdsregler	videreført	til	de	bredere	lag	av	befolkningen,	og	etter	

hvert	automatisert	i	det	som	ble	oppfattet	som	dannet	omgangsform,	eller	normal	folkeskikk.		

2.5.3	Mikhail	Bakhtin:	den	folkelige	karnevalskultur	

I	boka	Rabelais	and	His	World	(1965)	skriver	den	russiske	kulturteoretikeren	Mikhail	Bakhtin	

om	middelalderens	folkelige	karnevalskultur,	og	hvor	viktig	den	har	vært	for	europeisk	

	Collett	og	Frydenlund	(2008)	s.	14663

	Hanson	(1876)	s.	47,	51-52,	5864

	Smith	(1936)	s.	6865

	Seland	(1990)	s.	1966

	Smith	(1936)	s.	6867
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kultur. 	Hvorfor	er	det	nødvendig	å	se	tilbake	til	det	middelalderske	karneval	i	forbindelse	68

med	Christiania	Tivoli?	Karnevalskulturen	som	oppsto	i	middelalderen	og	den	folkelige	

forlystelseskulturen	som	oppsto	på	1800-tallet	har	en	rekke	likhetstrekk,	og	er	en	del	av	den	

samme	underholdningstradisjonen.	Ved	å	forstå	sammenhengen	kan	vi	plassere	Christiania	

Tivoli,	eller	ideen	om	et	tivolietablissement,	i	sin	kulturelle	og	historiske	kontekst.	I	lys	av	

underholdningshistorie,	kan	den	forlystelseskulturen	som	oppsto	på	1800-tallet	sies	å	danne	

mellomleddet	mellom	middelalderens	karneval	og	moderne	tids	underholdningskultur.		

Ifølge	Bakhtin	var	middelalderens	føydale	regime	preget	av	forbud,	trusler	og	

undertrykkelse. 	Allmuen	levde	i	religiøs	og	autoritær	ydmykhet.	Latter	og	munterhet	var	69

fraværende	i	det	ofTisielle	rom,	i	etikette	og	i	religiøse	eller	statlige	seremonier.	Men	ifølge	

Bakhtin	var	latter	en	så	stor	del	av	den	folkelige	kulturen	at	den	ikke	kunne	overses	av	

myndighetene,	og	den	Tikk	derfor	slippe	løs	innenfor	visse	rammer. 	Karnevalshøytiden	og	70

markedsdagene	utgjorde	disse	rammene.	I	lys	av	det	undertrykkende	regimet,	kan	slike	

offentlige	folkefester,	og	spesielt	karnevalet,	tolkes	som	et	tiltak	for	å	utøve	sosial	kontroll.	

Viktigheten	av	fester,	festlige	prosesjoner	og	karneval	var	stor	i	middelalderen,	både	for	det	

deltakende	folket	og	for	myndighetene.	Latteren	og	løssluppenheten	sto	som	en	motvekt	til	

det	ofTisielle	og	seriøse	regimet.	Ifølge	Bakhtin	representerte	latter	en	seier	over	hverdagens	

alvorspregete	rutine	og	undertrykkelse. 	Under	karnevalsdagene	ble	det	hierarkiske	systemet	71

midlertidig	oppløst,	og	folk	som	vanligvis	var	atskilt	av	status,	eiendom	og	yrke	kunne	omgås	

hverandre.	Folk	kunne	uttrykke	det	de	ellers	bare	kunne	tenke	med	relativ	straffefrihet. 	I	72

motsetning	til	de	statlige	eller	religiøse	festene,	feiret	karnevalet	en	midlertidig	frigjøring	fra	

den	etablerte	sannheten	og	ordenen.	Parodier	og	tøysete	forestillinger	sto	sentralt	under	

karnevalet,	ettersom	de	forvrengte	seriøse,	politiske	og	religiøse	seremonier	og	ritualer	på	en	

humoristisk	måte. 	Under	karnevalet	i	Madrid	ble	for	eksempel	en	sardin	begravet	i	fullt	73

alvor,	mens	i	Venezia	ble	en	gris	offentlig	halshugget	hvert	år. 	Ifølge	Bakhtin	utgjorde	74

	Engelsk	oversettelse	fra	1984.68

	Bakhtin	(1984)	s.	7369

	Bakhtin	(1984)	s.	7370

	Bakhtin	(1984)	s.	9271

	Bakhtin	(1984)	s.	92;	Burke	(1978)	s.	18272

	Bakhtin	(1984)	s.	5-673

	Burke	(1978)	s.	18574
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karnevalet	"the	second	life	of	the	people,	who	for	a	time	entered	the	utopian	realm	of	

community,	freedom,	equality,	and	abundance." 	75

Bakhtin	er	generøs	i	sin	beskrivelse	av	karnevalets	frigjørende	funksjon,	og	det	er	på	sin	plass	

å	nevne	noe	av	kritikken	han	mottok	etter	å	ha	utgitt	Rabelais	and	His	World.	Boka	har	blant	

annet	blitt	kritisert	for	å	være	historisk	ukorrekt,	og	for	å	ha	overdrevet	karnevalets	

revolusjonære	funksjon. 	Bakhtins	påstand	er	at	karnevalet	utgjør	rammene	for	et	utopisk	76

univers	hvor	alle	mennesker	fritt	kan	omgås,	og	man	kan	si	hva	man	vil	og	gjøre	narr	av	hvem	

man	vil. 	En	mer	nyansert	framstilling	av	karnevalet	med	dets	betydning	og	funksjon,	Tinnes	i	77

Peter	Burkes	Popular	Culture	in	Early	Modern	Europe	(1978). 	Ifølge	Burke	var	ikke	78

karnevalet	like	revolusjonært	som	Bakhtin	skal	ha	det	til	-	det	gikk	for	eksempel	patruljerende	

konstabler	i	gatene,	som	sørget	for	at	folk	ikke	gikk	for	langt. 	Burke	forstår	karnevalet	som	et	79

rituale	eller	et	massivt	skuespill,	hvor	byen	fungerte	som	scene	og	folket	som	skuespillere.	Han	

legger	vekt	på	at	alle	deltakerne	var	klar	over	at	karnevalet	var	en	avgrenset	hendelse	som	

ikke	var	ekte,	og	at	karnevalet	hadde	en	markert	avslutning. 	Dette	forsterkes	av	de	ofTisielle	80

forestillingene	som	ble	gitt	av	myndighetene	i	karnevalets	siste	dager.	Figuren	"karneval",	en	

personiTisering	av	høytiden	i	form	av	en	tjukk	og	glad	mann	som	ble	fraktet	på	en	tønne	

gjennom	byen,	ble	under	disse	forestillingene	stilt	for	retten,	"henrettet"	og	"begravet".	Dette	

kan	ifølge	Burke	tolkes	som	et	signal	til	forsamlingen	om	at	tiden	for	frihet	og	henrykkelse	nå	

var	over. 	Andre	forestillinger	var	så	langt	fra	virkeligheten	at	de	ikke	kan	forstås	som	noe	81

annet	tull	og	tøys.	Under	The	Feast	of	Fools	fant	det	sted	tulle-messer,	hvor	de	geistlige	tok	på	

seg	kappene	sine	bak-frem,	og	forbannet	forsamlingen	istedenfor	å	velsigne	dem. 	Elementet	82

av	vold	var	også	en	viktig	del	av	karnevalet,	og	det	er	dokumentert	at	dødsraten	gikk	opp	

under	høytiden. 	83

	Bakhtin	(1984)	s.	975

	Bakhtin	(2001)	s.	10:	fra	forordet	av	Jørgen	Bruhn	og	Jan	Lundquist.76

	Bakhtin	(2001)	s.	11:	fra	forordet	av	Bruhn	og	Lundquist.77

	Se	spesielt	Burke	(1978)	"The	World	of	Carnival"	s.	178-204.	78

	Burke	(1978)	s.	202;	Hufton	(1980)	s.	42679

	Burke	(1978)	s.	20280

	Burke	(1978)	s.	20281

	Burke	(1978)	s.	19282

	Burke	(1978)	s.	18783
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Hva	var	meningen	med	alt	dette?	Foruten	å	være	en	skarp	kontrast	til	hverdagen	og	dermed	

fungere	som	atspredelse,	kan	karnevalet	tolkes	dit	hen	at	det	hadde	betydning	for	sosial	

kontroll.	Ved	å	snu	opp	ned	på	sosial	status	og	rolle,	kunne	folket	spille	ut	sine	fantasier	i	et	

utopisk	univers,	som	tilsynelatende	eksisterte	kun	for	deres	forlystelse.	Men	når	underklassen	

blir	overklassen	og	overklassen	blir	underklassen,	bekrefter	man	også	at	det	Tinnes	et	

klassesystem. 	Ved	å	protestere	mot	den	etablerte	ordenen,	blir	den	samme	ordenen	84

bekreftet	og	dermed	forsterket.	Karnevalet	kan	derfor	sies	å	ha	utgjort	funksjonen	av	en	

sikkerhetsventil.	I	1444	forklarte	de	franske	geistlige	tulle-messene	under	The	Feast	of	Fools	

som	et	utslipp	for	galskap;	sprenger	ikke	også	dyreskinn	og	gamle	tønner	hvis	de	ikke	har	

luftehull? 	Dette	premisset	forklarer	elementet	av	vold,	parodier	og	spetakkel	under	85

karnevalet.	Folket	kunne	kanalisere	sine	voldelige	og	opprørske	impulser	gjennom	

karnevalets	festligheter.	

Hvis	karnevalet	var	ment	å	fungere	som	en	sikkerhetsventil,	var	det	ikke	slik	at	den	alltid	

virket.	Formålet	var	å	skjenke	folket	en	bit	av	velstand	og	overTlod,	og	samtidig	la	dem	få	utløp	

for	sin	frustrasjon.	Dermed	kunne	de	oppføre	seg	som	lydige	undersåtter	resten	av	året.	

Opprøret	kunne	utspilles	under	rituelle	rammer	uten	å	utgjøre	en	reell	trussel	mot	regimet.	

Allikevel	fortsatte	det	noen	ganger	når	ritualet	var	over.	I	allmuens	bevissthet	sto	karnevalet	

som	et	opprør	mot	det	føydale	regimet,	men	i	myndighetenes	bevissthet	var	det	karnevalet	

som	sørget	for	at	den	føydale	karusellen	snurret	rundt	i	endeløs	sirkel.	Derfor	kan	karnevalet	

sies	å	ha	forsterket	den	gjeldende	status	quo.	

Bakhtins	teori	om	karnevalets	sosiale	funksjon	lar	seg	vanskelig	overføre	til	samfunnet	i	

Christiania	på	1800-tallet.	Underholdningsbransjen	som	vokste	fram	i	Christiania	ble	ikke	

skapt	for	å	kanalisere	befolkningens	frustrasjon	eller	hindre	folkelig	opprør.	Derimot	var	man	

opptatt	av	å	ha	et	bredt	kulturtilbud	av	det	som	ble	ansett	som	anstendige	forlystelser.	På	den	

måten	kunne	man	bidra	til	befolkningens	kulturelle	og	åndelige	opplysning.	Dette	skal	vi	

komme	tilbake	til.	Bakhtins	teori	er	allikevel	viktig	for	oppgavens	hensikt.	De	offentlige	

forlystelseshagene	var	nært	beslektet	med	aristokratiets	lystgårder	og	-hager,	og	åpningen	av	

disse	ble	oppfattet	som	en	demokratisk	prosess	av	det	offentlige	rom.	Tivolietablissementer	

var	bygget	på	ideen	om	å	gi	folket	mulighet	til	å	delta	i	en	luksus	og	overTlod	som	de	ellers	ikke	

	Burke	(1978)	s.	20184

	Burke	(1978)	s.	20185
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levde	i,	og	ble	ofte	reist	i	forbindelse	med	lysthager.	Tivolier	kan	derfor	sies	å	ha	hentet	sin	

forretningsmodell	fra	det	middelalderske	karneval.		

2.5.4	Martin	Zerlang:	sammenheng	mellom	sivilisasjon	og	underholdning	

I	boka	Underholdningens	historie	(1989)	skriver	den	danske	kultur-	og	litteraturhistorikeren	

Martin	Zerlang	om	hvordan	framveksten	av	offentlig	underholdning	henger	sammen	med	

framveksten	av	en	sivilisasjon. 	Boka	er	basert	på	litteratur	av	både	Elias	og	Bakhtin,	samt	en	86

rekke	andre.	Flere	av	Zerlangs	beskrivelser	stemmer	overens	med	mine	egne	funn	knyttet	til	

framveksten	av	Christiania	Tivoli.	Ifølge	Zerlang	kan	offentlig	underholdning	forstås	som	et	

uttrykk	for	makt;	keiseren	ga	folket	sitt	karneval	og	opptog,	samt	Tinansierte	underholdning	

og	fyrverkeri	for	allmuens	forlystelse. 	Før	underholdning	ble	kommersielt	ble	det	sett	på	87

som	et	privilegium	forbeholdt	samfunnets	øverste	sosiale	sjikt.	Årsaken	til	at	underholdning	

etter	hvert	ble	gjort	tilgjengelig	for	allmuen,	var	troen	på	at	det	kunne	virke	siviliserende	på	

publikum.	Dannelse	ble	sett	på	som	en	nødvendig	forutsetning	for	å	kunne	forstå	budskapet	i	

en	forestilling,	og	nyte	den	på	såkalt	riktig	måte.	Man	skulle	være	godt	belest	og	opplyst	for	å	

ha	full	forståelse	for	både	musikk,	teater	og	pantomime. 	Som	følge	av	dette	ble	88

underholdning	sett	på	som	den	siviliserte	form	for	lykke. 		89

Underholdning	handlet	ikke	bare	om	å	bli	underholdt,	men	om	å	delta	i	et	felleskap.	Det	som	

skiller	en	folkemasse	fra	et	publikum,	er	at	alle	retter	oppmerksomheten	mot	det	samme	og	

reagerer	på	det	sammen.	Det	oppstår	en	betinget	følelse	av	samhold	blant	publikum.	Derfor	

ble	publikumssituasjoner	sett	på	som	ideelle	anledninger	til	å	arrangere	folkeoppdragende	

kulturmøter.	Man	skulle	ikke	bare	bli	underholdt	på	riktig	måte,	man	skulle	også	oppføre	seg	

riktig	i	konteksten	av	å	være	en	del	av	et	publikum.	Ifølge	Zerlang	var	de	parisiske	boulevarder	

og	aristokratiske	lysthager	i	virkeligheten	en	praktisk	opplæring	i	moderne	omgangsformer. 	90

Kjønnene	lærte	å	omgås	hverandre,	og	de	ulike	sosiale	gruppene	lærte	å	omgås	som	

konsumenter.	De	første	offentlige	konsertene	var	promenadekonserter,	før	det	ble	vanlig	å	

sitte	stille	og	lytte.	Dette	krevde	en	omgangsform	preget	av	selvbeherskelse	og	overblikk. 	91

	Se	spesielt	"Forlystelseshaven"	i	Zerlang	(1989)	s.	177-189.86

	Zerlang	(1989)	s.	11987

	Zerlang	(1989)	s.	13488

	Zerlang	(1989)	s.	13189

	Zerlang	(1989)	s.	17890

	Zerlang	(1989)	s.	18491
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Ved	å	blande	de	ulike	sosiale	sjiktene	blant	publikum,	kunne	noen	gå	foran	som	et	godt	

eksempel	mens	andre	kunne	observere	og	etterligne.	Kulturmøtene	foregikk	innenfor	

kontrollerte	rammer,	ettersom	arrangøren	kunne	sette	føringer	for	tid	og	rom.	

Samtidig	oppfattet	man	åpningen	av	underholdning	som	en	demokratisk	prosess,	ettersom	

allmuen	kunne	kjøpe	seg	tilgang	til	aristokratiets	lystkultur	for	en	relativt	billig	penge. 	Ved	at	92

det	ble	satt	en	pris	på	underholdningen,	ble	den	fattige	underklassen	ekskludert.	Disse	ble	

uansett	ansett	som	moralsk	fortapte,	og	inngikk	ikke	i	samtidens	oppfatning	av	et	demokrati.		

Det	ble	også	sagt	at	folk	ble	ledet	vekk	fra	ville	veier	som	kriminalitet	og	ordensforstyrrelse,	

fordi	det	fantes	et	variert	offentlig	forlystelsestilbud.	"Naar	Folket	morer	sig,	laver	det	ikke	

Revolution,	Ds.	Majestæt!"	skal	Georg	Carstensen,	grunnleggeren	av	Tivoli	i	København	ha	

sagt,	da	han	forsøkte	å	overbevise	den	danske	kongen	om	viktigheten	av	et	offentlig	

forlystelsesetablissement. 	93

Hvordan	kan	vi	overføre	dette	til	framveksten	av	offentlig	underholdning	i	Christiania?	

Christianias	sosietet	oppfattet	det	folkelige	publikummet	som	upassende	og	simple. 	Dette	94

inntrykket	stammet	fra	alt	de	hadde	hørt	om	dansesalene	og	skjenkestuene	i	Christianias	

forsteder.	Disse	var	gjerne	mørke	og	trange	lokaler,	hvor	underholdningen	besto	av	

sangerinner,	dansere	og	såkalt	"sjoTle"	vitser.	I	forhold	til	sosietetens	stive	omgangsform,	ble	

det	folkelige	publikummet	oppfattet	som	svært	støyende;	de	ropte	da	capo,	røykte	tobakk,	

buet	upopulære	artister	og	drev	med	hærverk	i	salen. 	På	bakgrunn	av	dette	omtalte	95

sosieteten	slike	forlystelser	som	"aandelig	Raahed",	hvilket	vil	si	å	ha	“Behag	kun	i	larmende	

og	vilde	Glæder,	Uanstændigheder,	Taabeligheder,	Barnestreger,	Daarskaber	og	Laster.” 	96

I	1876	skrev	den	tidligere	omtalte	journalisten	Winter-Hjelm	at	den	eneste	måten	å	tilføre	"de	

simplere	Klasser"	noen	smak	for	"anstændige	eller	endog	ædlere	Nydelser"	og	bekjempe	

"Raaheden",	var	å	la	dem	få	omgås	den	mer	dannete	eliten,	og	også	de	mest	fasjonable. 	Han	97

	Zerlang	(1989)	s.	13892

	Oxfeldt	(2005)	s.	67.	Et	lignende	sitat	Tinnes	hos	Zerlang	(1989)	s.	177.93

	Øverland	(1937)	s.	206-20794

	Zerlang	(1989)	s.	18495

	Seland	(1990)	s.	18,	sitat	fra	Fietzentz	(1823)	s.	85.	96

	Hanson	(1876)	s.	4697
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ville	altså	at	de	forskjellige	klassene	skulle	omgås	i	siviliserte	omgangsformer,	som	en	slags	

sosial	veldedighet.	Det	er	ikke	bare	i	Winter-Hjelm	vi	Tinner	troen	på	at	underholdning	virket	

siviliserende.	I	samtidens	reiseskildringer	og	aviser	ble	det	til	stadighet	kommentert	hva	slags	

publikum	som	hadde	vært	til	stede	under	et	arrangement,	hvordan	de	kledde	seg	og	hvordan	

de	oppførte	seg.	Hvis	publikum	hadde	vært	en	blanding	av	velstående	mennesker	og	allmuen,	

ble	det	framhevet	som	positivt. 	Om	det	hadde	vært	kvinner	til	stede	ble	det	alltid	bemerket	98

som	en	spesielt	god	ting,	og	ofte	brukt	som	et	slags	kvalitetsstempel	på	aftenen. 	Mot	slutten	99

av	1800-tallet	Tinnes	det	eksempler	i	avisen	hvor	holdningen	er	snudd;	da	er	det	studenter,	

bohemer	og	soldater	som	oppfattes	som	støyende	og	upassende	som	følge	av	deres	

nedlatende	og	støyende	framtoning,	mens	allmuen	oppfattes	som	skikkelige	folk. 	100

2.6	Sluttbetraktninger	

Befolkningsveksten	i	Christiania	på	1800-tallet	skapte	marked	for	et	betalende	publikum,	

hvilket	førte	til	en	oppblomstring	av	det	offentlige	underholdningstilbudet.	Atspredelse	ble	en	

integrert	del	av	livet,	ettersom	folk	Tikk	relativt	faste	arbeidstider	og	lønninger.	Offentlige	

forlystelser	ble	enten	rettet	mot	det	høykulturelle	eller	det	populærkulturelle	publikummet.		

I	samsvar	med	oppgavens	kulturelle	orientering,	har	vi	gått	igjennom	tre	teorier	som	handler	

om	samspillet	mellom	framveksten	av	et	samfunn	og	framveksten	av	offentlig	underholdning.	

Ifølge	Elias	stammet	dannelse	og	sivilisert	omgangsform	fra	atferdsregler	som	ble	konstruert	

ved	hoffet,	og	spredde	seg	nedover	i	samfunnet	ved	hjelp	av	observasjon	og	etterlikning.	Etter	

hvert	ble	atferdsreglene	oppfattet	som	en	naturlig	del	av	jeg-et.	Bakhtin	hevdet	at	folkelig	

latter	dels	kunne	tolkes	som	et	opprør	mot	undertrykkelse,	og	dels	var	en	bekreftelse	av	det	

sosiale	hierarkiet.	Som	følge	av	dette	kan	offentlige	forlystelser	i	et	undertrykket	samfunn	

tolkes	som	en	sosial	sikkerhetsventil.	Ifølge	Zerlang	kan	offentlig	underholdning	oppfattes	

som	en	maktdemonstrasjon,	ettersom	underholdning	ble	skjenket	folket	med	det	formål	å	

opplyse	og	sivilisere	deler	av	publikum.	Men	offentlig	underholdning	handlet	også	om	å	delta	i	

et	fellesskap,	og	ble	oppfattet	som	en	demokratisk	prosess.	Kulturmøtene	som	fant	sted	ble	

	Se	for	eksempel	Morgenbladet	05.07.1840,	nr.	186,	s.	1:	"Karenslyst	ved	Ladegaardsøen."	98

Journalisten	påpeker	at	det	er	viktig	for	en	nasjons	sosiale	utvikling	at	folk	av	forskjellig	kjønn	og	stand	
kommer	sammen.	Se	også	sitatutdragene	fra	åpningen	av	Christiania	Tivoli	i	kapittel	4.5.3.	

	Se	for	eksempel	artikkel	fra	åpningen	av	Christiania	Tivoli:	Aftenposten	05.11.1877,	nr.	258,	s.	2.99

	Se	for	eksempel	Aftenposten	18.07.1888,	nr.	434,	s.	3:	journalisten	uttrykker	lettelse	over	at	"vore	100

Landsforsvarere"	ikke	er	i	Christiania	om	sommeren,	ettersom	de	"genererer	ved	sin	høirøstede	
Optræden."	Journalisten	skriver	videre	at	Christiania-folk	kjenner	anledningen	og	kan	tolerere	dette,	
men	hva	skal	turistene	tro	om	oss?
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sett	på	som	gunstige	for	livet	i	et	samfunn.	Med	dette	som	bakgrunn	kan	vi	bedre	forstå	hvor	

tivolitradisjonen	stammer	fra,	og	hva	som	var	formålet	med	den.	Dette,	samt	framveksten	av	

offentlige	forlystelsessteder	i	Christiania,	blir	tema	for	neste	kapittel.		
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Kapittel	3:	  
"Dannet	Nydelse"	eller	"aandelig	Raahed?"	  

Framveksten	av	offentlig	forlystelse	i	Christiania,	1828-1874.	

3.1	Innledning	

Befolkningsveksten	i	Christiania	førte	til	et	publikumsgrunnlag	man	ikke	hadde	hatt	tidligere,	

og	behovet	for	atspredelse	på	fritiden	skapte	et	marked	for	underholdning.	Offentlig	

forlystelse	ble	organisert	i	det	vi	kaller	underholdningsbransjen.	Befolkningen	i	Christiania	

hadde	etter	hvert	mange	valgmuligheter	i	hva	de	skulle	fylle	fritiden	sin	med:	teater,	konserter,	

kunstgallerier,	danselag,	drikkelag,	markedsmoro,	folkefester,	utTlukter	og	mye	mer.	Ved	siden	

av	dette	besto	de	private	tilbudene	i	form	av	diverse	klubber	og	foreninger.	Atspredelse	ble	en	

viktig	og	integrert	del	av	livet.	Forlystelsestilbudene	og	-stedene	var	underlagt	myndighetenes	

kontroll	av	innhold	og	drift,	samt	sosiale	konvensjoner	for	hva	som	ble	oppfattet	som	

passende	og	upassende.	I	dette	mangfoldige	og	relativt	nye	landskapet	av	

underholdningstilbud,	vokste	forlystelsesstedet	Klingenberg	fram	til	å	bli	en	sentral	aktør.	

3.2	Det	gode	selskap	

I	det	gamle	standsamfunnet	holdt	den	dannete	eliten	seg	til	private	selskaper	og	foreninger.	Å	

møtes	og	bli	underholdt	sammen	var	ikke	bare	et	spørsmål	om	å	fylle	fritiden	sin	med	moro.	

For	embetsstanden	var	det	en	viktig	del	av	oppdragelsen	å	lære	å	føre	seg	på	dannet	vis	i	alle	

situasjoner,	også	i	selskapelig	omgang.	Dessuten	skulle	en	dannet	person	være	skolert	i	det	

gjeldende	ånds-	og	kulturlivet.	Bak	lukkete	dører	omga	sosieteten	seg	med	musikk,	dans,	

kunst,	middager	og	hverandres	selskap.	Denne	omgangsformen	var	sterkt	påvirket	av	

europeiske	og	spesielt	danske	impulser.	Folk	som	ville	opp	og	frem	i	Norge	måtte	ta	veien	

gjennom	København	også	i	tiden	etter	1814.	Mange	ble	i	Danmark,	men	noen	utdannete	

embetsmenn,	statsråder	og	professorer	kom	tilbake.	Disse	var	de	førende	aktørene	i	

selskapslivet,	og	derfor	fortsatte	danske	impulser	å	påvirke	elitens	kultur	gjennom	store	deler	

av	1800-tallet.		
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Skuespill	hadde	fått	en	opphøyet	plass	innen	kulturlivet	på	1700-tallet,	hvilket	førte	til	at	

teater	ble	oppfattet	som	kunst.	Norge	hadde	ikke	et	offentlig	teater,	og	derfor	påberopte	

hovedstadens	dannete	elite	seg	retten	til	å	selv	drive	med	denne	formen	for	kunst.	En	rekke	

kultur-	og	selskapsorienterte	foreninger	ble	stiftet	på	første	halvdel	av	1800-tallet,	hvor	

medlemmene	vekslet	på	å	opptre	selv.	Blant	disse	foreningene	kan	nevnes	(stiftelsesår	i	

parentes):	Det	dramatiske	Selskab	(1780),	Det	borgerlige	dramatiske	Selskab	(1806),	Det	

musikalske	Lyceum	(1810),	Studentersamfundet	(1813),	Det	borgerlige	Sommerselskab	

(1828),	Klubselskabet	Sommerforeningen	(1829),	Balselskabet	Foreningen	(1839)	og	De	

forenede	Venner	(1844). 	Repertoaret	besto	av	danske,	tyske,	engelske	og	franske	skuespill.	101

Hensikten	med	de	selskapelige	foreningene	var	å	samle	og	dyrke	bestemte	interesser	innenfor	

et	sluttet	selskap. 	Men	de	hadde	også	som	formål	å	skape	gode	forbindelser	gjennom	102

ekteskap.	Medlemskap	var	derfor	eksklusivt,	og	det	var	knyttet	til	menn.	Kvinner	kunne	ikke	

melde	seg	inn	alene,	men	måtte	skrives	inn	sammen	med	en	mann.	Derimot	kunne	både	

kvinner	og	menn	opptre	i	selskapets	teater,	slik	tradisjonen	var	fra	København. 	De	103

dramatiske	selskapene	var	den	første	formen	for	organisert	teatervirksomhet	i	Norge,	og	

hadde	sin	glanstid	fra	1800-1830.	Deretter	oppsto	en	krise	som	følge	av	at	medlemmene	ikke	

lenger	ville	spille	selv,	men	se	andre	spille. 	Selskapene	gikk	etter	hvert	over	til	å	bli	104

"dannete	selskaper,"	som	holdt	ball	for	sine	medlemmer	noen	ganger	i	året.	Selskapslivet	har	i	

denne	perioden	blitt	beskrevet	som	blomstrende. 	105

"Det	gode	selskap"	utgjorde	samlingssted	for	alt	det	hovedstaden	hadde	av	opplyst	åndelighet	

og	dannelse.	Men	så	skjedde	det	en	forandring	i	de	selskapelige	kretsene.	Det	vokste	fram	en	

næringsdrivende	sosietet	som	begynte	å	gjøre	seg	gjeldende	i	selskapslivet.	Disse	var	mer	

opptatt	av	atspredelse	enn	åndsberikelse,	og	hadde	penger	til	å	kjøpe	den	underholdningen	de	

ønsket. 	Spesielt	fra	1850-tallet	gjorde	de	store	handels-	og	kjøpmennene	seg	bemerket	med	106

store	ball	og	selskaper. 	Foreningslivet	hadde	tidligere	vært	forbeholdt	"det	gode	selskap,"	107

	Det	ble	også	stiftet	andre	foreninger	i	løpet	av	1800-tallet,	som	bibelselskaper	og	avholdsforeninger,	101

samt	ulike	interessegrupper	for	misjon,	avhold,	politikk,	økonomi,	yrker,	fritidsaktiviteter,	pensjon,	
veldedighet	eller	andre	allmennkulturelle	formål.

	Engelstad	m.Tl.	(1988)	s.	41102

	Engelstad	m.Tl.	(1988)	s.	42103

	Lycke	(1991)	s.	33104

	Se	for	eksempel	Nielsen	(1910)	s.	316-324.105

	Herresthal	(2005)	s.	93106

	Nielsen	(1910)	s.	318107
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men	også	her	skjedde	det	en	endring.	I	1840-årene	ble	formelle	hindringer	for	

organisasjonsdannelse	Tjernet,	slik	at	Tlere	Tikk	mulighet	til	å	samles	rundt	felles	interesser. 	108

Dette	førte	til	at	foreningslivet	Tikk	seg	en	oppsving.	Som	følge	av	alle	disse	endringene,	var	det	

ikke	lenger	like	klare	kulturelle	skillelinjer	mellom	de	forskjellige	sosiale	sjiktene.	De	som	ble	

oppfattet	som	medlemmer	av	"det	gode	selskap"	fra	midten	av	1800-tallet	var	store	godseiere,	

ministere	og	den	gamle	embetsstanden,	samt	større	handelsmenn	og	kjøpmenn,	studenter,	

diktere	og	skuespillere. 	109

3.3	Framveksten	av	offentlig	forlystelse	i	Christiania	

Både	byens	innfødte	og	tilreisende	turister	klagde	over	at	Christiania	var	en	kjedelig	by. 	110

Teater	og	musikk	var	forbeholdt	de	private	foreningene,	og	offentlig	forlystelse	fantes	knapt.	

Sosieteten	inviterte	til	festligheter	hjemme	hos	seg	selv,	men	alminnelige	arbeidere	og	fattige	

folk	hadde	ikke	hatt	den	samme	muligheten.	Den	etablerte	standsforskjellen	tillot	ikke	at	

sosieteten	blandet	seg	med	den	såkalte	vulgære	mengde. 	Derfor	oppsto	det	offentlige	111

forlystelseslivet	rundt	de	lavere	sosiale	sjikt.	Før	det	ble	organisert	som	en	egen	bransje,	besto	

offentlige	forlystelser	av	komedianter	som	samlet	seg	der	det	var	store	folkemengder.	Ordet	

komediant	er	en	betegnelse	på	omreisende	artister,	og	kunne	for	eksempel	være	gjøglere,	

skuespillere,	pantomimikere,	tryllekunstnere	osv.	Årsaken	til	at	offentlig	forlystelse	Tikk	en	

treg	start	i	Norge,	var	at	den	kulturelle	utviklingen	som	hadde	funnet	sted	blant	Europas	

aristokrati,	ikke	hadde	funnet	sted	i	like	stort	omfang	i	Norge.	Nordmenn	manglet	derfor	

kulturell	erfaring.	Av	samme	årsak	ble	det	hentet	inn	utenlandske	aktører	for	å	drive	

forlystelsesstedene	som	vokste	fram	i	Christiania.		

Det	ble	lenge	sagt	at	den	eneste	muligheten	for	offentlig	forlystelse	var	markedsdagene	i	

februar.	Markedskulturen	satte	preg	på	underholdningsbransjen	som	vokste	fram,	og	det	er	

derfor	viktig	å	ha	kjennskap	til	denne.	Christiania-markedet	var	et	årlig	vintermarked	som	ble	

holdt	på	Stortorvet	i	februar. 	Markedet	utgjorde	en	viktig	del	av	byens	næringsliv,	og	112

tiltrakk	seg	bønder,	turister	og	handelsmenn	fra	nært	og	Tjernt.	Det	tiltrakk	seg	også	

	Opprørsloven	og	Konventikkelplakaten	ble	Tjernet	i	1842,	og	fra	1845	Tikk	dissentere	lov	til	å	108

organisere	seg.	Fra	Nymann	(2013)	s.	17;	Seland	(1990)	s.	30,	f18.	

	Nielsen	(1910)	s.	322109

	Myhre	(1990)	s.	153110

	Aftenposten	12.01.1924,	nr.	22:	"Hvor	og	hvorledes	man	moret	sig	i	det	gamle	Christiania".	Av:	111

Wladimir	Moe.	

	Myhre	(1990)	s.	241-245,	300-301112
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omreisende	gjøglere	og	andre	komedianter,	som	satte	opp	Tjelebodene	sine	ved	siden	av	

salgsbodene.	Fjeleboder	var	enkle	teatervogner	av	tre,	ofte	utstyrt	med	en	altan	hvor	utropere	

ga	en	smakebit	på	hva	som	kunne	oppleves	innenfor. 	Komediantene	bragte	med	seg	113

moderne	oppTinnelser,	eksotiske	dyr	og	utenlandsk	underholdningsmusikk.	For	store	deler	av	

publikum	var	derfor	møtet	med	komediantene	det	første	møtet	med	den	internasjonale	

kulturen.	Publikummet	i	Christiania	hadde	sans	for	det	eksotiske,	og	slike	forestillinger	ble	

ikke	bare	oppfattet	som	ren	forlystelse,	men	som	opplysende. 	Gjøglere	var	gjerne	de	første	114

som	viste	fram	moderne,	tekniske	oppTinnelser,	og	kunne	ha	med	seg	eksotiske	gjenstander,	

dyr	eller	bilder.	Enkelte	av	komediantene	var	slett	ikke	utenlandske,	men	gutter	og	jenter	fra	

Christiania	som	kledde	seg	i	kostymer	og	presenterte	seg	som	japanske,	indiske	eller	

italienske	artister. 	Noen	ganger	ble	komedianten	avslørt	som	en	bedrager,	hvilket	skapte	115

stor	oppstandelse	blant	publikum. 	Slike	små	opprør	ble	oppfattet	som	forlystelse	blant	de	116

som	deltok.		

Markedet	førte	med	seg	en	hel	del	ordensforstyrrelse,	og	var	svært	omdiskutert.	På	1850-

tallet	omtalte	politimester	C.	Morgenstierne	markedet	som	en	”rigelig	Anledning	til	

Drukkenskab,	Udsvævelser,	Svig,	Bedrageri,	Slagsmaal	og	Forstyrrelse	af	den	offentlige	

Orden.” 	I	1860	skrev	den	populærhistoriske	forfatteren	Anthon	Bang	til	Skilling-Magazin	at	117

Christiania-markedet	ikke	var	et	vanlig	handelsmarked,	men	egentlig	et	“Forfængelighedens	

Marked”	og	at	det	var	“al	Slags	Lyst,	som	her	søges	tilfredsstillet.” 	Forslag	om	å	legge	ned	118

markedet	ble	fremmet	en	rekke	ganger. 	Det	var	åpenbart	et	følsomt	tema,	og	utløste	119

offentlige	debatter	gjennom	hele	1800-tallet.	Enkelte	mente	at	Christianias	innbyggere	trengte	

markedsmoro	ettersom	året	ellers	besto	av	langt	og	ensformig	arbeid,	mens	andre	mente	at	

markedet	hadde	fått	karakteren	av	et	forlystelsessted	av	lavere	art,	og	kun	var	kaotisk	og	

støyende. 	I	1888	ble	forslaget	om	nedleggelse	forkastet	av	Magistraten,	på	grunnlag	av	at	120

	Herresthal	(2005)	s.	92113

	Berthelsen	(2009)	s.	71114

	Lindanger	(1997)	s.	17115

	Se	for	eksempel	"Havfruen	på	Youngstorvet"	i	Muus	(1932)	s.	40-42.	Se	også	omtale	av	falske	116

utstillinger	og	bløff	i	Berthelsen	(2002)	s.	26-27.	

	Walmann	(2010)	s.	8117

	Myhre	(1990)	s.	300118

	OBA	Aktstykker	vedkommende	Kristiania	kommune	i	aaret	1898,	I.	Sak	116,	s.	1-12.		119

	Frølich	(1912)	s.	195-196;	Hals	(1957)	s.	8120
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arbeiderklassen	og	"lavere	Folk"	oppfattet	markedsgangen	som	forlystelse,	og	man	skulle	

være	forsiktig	med	å	frarøve	allmuen	de	forlystelser	de	setter	pris	på. 	Dette	fører	tankene	121

over	på	forlystelsesstedenes	sosiale	funksjon,	som	beskrevet	i	kapittel	2.	I	lys	av	dette	kan	

markedet	ha	fungert	som	en	slags	sikkerhetsventil,	hvor	folk	kunne	utagere	under	kontrollerte	

forhold.	Myndighetene	kan	også	ha	sett	på	markedet	som	en	god	arena	for	kulturmøter	

mellom	de	ulike	sosiale	sjiktene.	Dette	underbygges	av	de	mange	reguleringene	som	ble	

innført,	hvilke	forstås	som	forsøk	på	å	øke	edrueligheten	blant	publikum.	Blant	disse	kan	

nevnes	bortvisning	av	gjøglerne	i	1852,	samt	forbud	mot	å	opptre	utendørs	i	1886. 	I	1898	122

ble	spørsmålet	om	nedleggelse	fremmet	for	siste	gang.	Christiania	Børs-	og	Handelskomité,	

Handelsstanden,	Kjøbmandsforeningen,	Arbeidersamfundet	og	politikammeret	uttalte	da	

enstemmig	at	markedet	burde	legges	ned.	Diverse	foreninger	og	fritidsklubber	støttet	også	

opphevelsen	av	markedet. 	Det	var	karakteristisk	for	klubber	og	foreninger	å	ønske	å	123

sivilisere	folks	bruk	av	fritid.	Det	siste	markedet	ble	holdt	i	1899.		

Christiania-markedet	kan	sies	å	ha	vært	startskuddet	for	framveksten	av	offentlig	forlystelse	i	

Christiania,	men	det	eksisterte	også	et	voksende	behov	for	atspredelse	blant	byens	befolkning.	

Arbeidsinnvandrere	fra	landsbygda	importerte	sine	tradisjoner	for	forlystelse	til	byen,	og	det	

var	i	størst	grad	disse	som	etterspurte	dansesaler	og	skjenkesteder.	Slike	etablissementer	var	i	

det	store	og	hele	dårlig	ansett	av	den	dannete	eliten.	Framveksten	av	det	næringsdrivende	

borgerskapet	er	en	annen	årsak	til	at	underholdningsbransjen	ekspanderte.	Deres	

etterspørsel	etter	atspredelse	skapte	marked	for	både	høykulturelle	og	folkelige	tilbud.	Derfor	

dukket	det	opp	offentlige	restauranter,	teatre,	kaféer,	konditorier	og	salonger	ved	siden	av	

dansesalene	og	skjenkestedene.		

Som	følge	av	at	kulturelle	sysler	ble	sett	på	som	en	del	av	sosietetens	dannelseslære,	ble	det	

høyere	teater	oppfattet	som	et	middel	til	dannelse.	Mange	henviste	til	det	som	en	

dannelsesanstalt.	Christianias	kulturelle	elite	ønsket	å	bringe	skuespillet	ut	av	de	private	

foreningene,	og	inn	på	offentlige	scener.	Det	første	offentlige	teatret	i	Norge	ble	stiftet	av	

svenske	J.	P.	Strömberg	i	1827,	under	navnet	Det	offentlige	Theater.	Dette	teateret	var	relativt	

	OBA	Aktstykker	vedkommende	Kristiania	kommune	for	aaret	1898,	I.	Sak	116,	s.	7-8121

	OBA	Aktstykker	vedkommende	Kristiania	kommune	for	aaret	1898,	I.	Sak	116,	s.	5-6;	Beretning	om	122

Kristiania	Kommune	for	Aarene	1887-1911	(1914)	s.	90-91.

	Myhre	(1990)	s.	293123
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Bilde	4:	"Marked	på	Stortorvet".	Oljemaleri	av	Ludvig	Wilhelm	Theodor	Bratz,	datert	1843.	En	
levende	scene	fra	markedsgangen.	Motivet	viser	stor	variasjon	blant	de	besøkende;	herrer	i	Tlosshatt,	
damer	i	kåper,	bønder	i	bunad,	Tlere	barn	og	minst	en	politimann.	Bildet	er	idyllisk	og	romantisk,	og	
vi	ser	ingen	tegn	til	gjøglere	eller	ordensforstyrrelse.	Bildet	stammer	fra	arkivsamlingen	Byhistorisk	
samling,	tilhørende	Oslo	Museum:	(CC)	BY-SA.		

Bilde	5:	"Fra	Christiania	Marked	som	det	var	i	1875".	Illustrasjon	av	Carl	Fredrik	Diriks,	eller	
"Fyridiks",	datert	1875.	Motivet	viser	to	barn	og	tre	gamle	koner	som	studerer	gjøglernes	plakater.	
Det	ene	barnet	har	tørkle	over	munnen,	som	om	han	er	syk.	De	to	mennene	i	eksentriske	klesdrakter	
ser	ut	til	å	være	utropere	for	hver	sin	Tjelebod.	Bildet	kan	ha	vært	ment	som	en	ironisk	framstilling	av	
alt	det	"moralens	voktere"	var	redde	for;	sykdom	og	fattigdom,	tull	og	Tjas,	samt	"de	enkle	sinn"	som	
blir	forledet	til	forlystelser	av	lavere	art.	Bildet	stammer	fra	arkivsamlingen	NF,	tilhørende	Norsk	
Folkemuseum:	(CC)	N-F.	



mislykket. 	Driften	gikk	dårlig,	og	bygningen	brant	ned	i	1835.	Det	ga	allikevel	teaterets	124

publikum	mersmak.	Christiania	Theater	sto	ferdig	i	1837,	og	var	det	fremste	stedet	for	byens	

høykulturelle	publikum	å	forlyste	seg.	Som	følge	av	oppgavens	kulturelle	orientering,		er	det	

derfor	viktig	å	vite	noe	om	dette	teateret.	Det	følgende	er	en	kort	redegjørelse	basert	på	Lise	

Lyches	Norges	teaterhistorie	(1991). 	Christiania	Theater	ble	bygget	på	Bankplassen,	og	var	125

både	stort	og	velutstyrt	for	sin	tid.	Det	ble	satt	opp	skuespill,	opera	og	enkelte	lystspill.	Da	

teatret	åpnet	var	det	en	dansk	scene	med	danske	skuespillere,	ledere,	repertoar	og	musikk.	

Dette	var	viktig	for	den	sosiale	proTilen	ettersom	dansk	ble	oppfattet	som	det	dannete	språk.	

Sosieteten	omtalte	det	østlandske	språk	som	"Rendestens-Norsk"	eller	"Piperviksk." 	Etter	126

hvert	ønsket	Tlere	og	Tlere	norsk	scenespråk,	hvilket	lå	til	grunn	for	det	norske	teaterslag	som	

fant	sted	på	Christiania	Theater	i	1856.	Henrik	Wergeland	og	Bjørnstjerne	Bjørnson	var	

forkjemperne	for	en	norsk,	nasjonal	scene.	De	ledet	Tlere	pipekonserter	på	Christiania	Theater,	

hvilket	ble	en	vanlig	måte	å	demonstrere	på	i	teateret. 	Etter	sammenslåingen	av	Christiania	127

Theater	og	Det	norske	Theater	i	1863,	ble	Christiania	Theater	formelt	en	norsk	scene.	

Publikummet	ved	teatret	besto	av	kvinner	og	menn	fra	den	kulturinteresserte	overklassen,	

samt	deres	barn.	Høye	billettpriser	sørget	for	at	de	lavere	sosiale	sjikt	ble	ekskludert.	Fram	til	

Nationaltheatret	sto	ferdig	i	Studenterlunden	i	1899,	fungerte	teateret	som	Norges	nasjonale	

scene.	I	sammenheng	med	det	høykulturelle	publikummets	valg	av	forlystelsessteder,	bør	også	

Logens	store	sal	og	Engebrets	Kafé	nevnes.	Disse	lå	i	samme	kvartal	som	Christiania	Theater.		

Det	er	også	viktig	å	kjenne	til	den	nye	formen	for	scenisk	underholdning	som	etter	hvert	kom	

på	mote	i	Europa,	og	som	skulle	ha	stor	betydning	for	driften	av	Tivoli:	varietéteater.	Ordet	

varieté	stammer	fra	det	franske	Théatre	des	Variétés,	og	brukes	som	betegnelse	på	en	variert	

forestilling. 	Varietéteater	oppsto	i	Paris	på	1850-tallet,	og	slo	igjennom	i	Europa	på	128

1870-80-tallet.	En	typisk	varietéforestilling	kunne	inneholde	både	skuespill,	monologer,	sang,	

dans	og	opera,	samt	akrobater,	tryllekunstnere,	dyrenummer	og	framvisning	av	nye	

oppTinnelser.	Dette	var	en	blanding	av	det	som	ble	oppfattet	som	høyere	og	lavere	kunster.	

Varieté	hadde	så	smått	kommet	til	Christiania	på	1870-tallet,	men	ble	for	alvor	kjent	da	Tivoli	

	Boye	(1976)	s.	44;	Engelstad	m.Tl.	(1988)	s.	46124

	Lyche	(1991)	s.	98-120.125

	Johannessen	(2013)	s.	21126

	Seland	(1990)	s.	51127

	Berthelsen	(2010)	s.	12128
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åpnet	i	1877. 	På	slutten	av	1880-tallet,	ble	det	etablert	en	mengde	Tine	og	mindre	Tine	129

varietéscener	over	hele	Christiania.	De	Tinere	varietéteatrene	lyktes	til	en	viss	grad	med	å	

danne	en	felles	møteplass	for	de	ulike	sosiale	sjiktene. 	130

Christianias	kulturelle	elite	dro	på	varietéteater	så	lenge	det	var	på	mote,	men	etter	som	

nyhetens	interesse	hadde	gitt	seg	ble	varieté	oppfattet	som	en	lavere	form	for	underholdning.	

Årsaken	til	dette	er	at	varieté	kom	fra	den	folkelige	forlystelsestradisjonen.	Forestillingene	

samt	publikums	oppførsel	ga	assosiasjoner	til	byens	skjenkestuer.	Til	forskjell	fra	sirkus	var	

det	servering	i	salen	mellom	hvert	nummer.	Man	var	derfor	opptatt	av	at	innslagene	ikke	

skulle	være	for	lange,	for	at	publikum	ikke	skulle	bli	utålmodige. 	Sirkus	hadde	derimot	en	131

høyere	plass	i	kulturbildet. 	Varietéteatrene	var	forbundet	med	mye	alkohol,	og	Tikk	etter	132

hvert	noen	sterke	motstandere.	Blant	disse	kan	nevnes	Sedelighetsforeningen	og	

Søndagsforeningen. 	I	britisk	sosialhistorie	har	varietéteatre,	eller	"music	halls,"	blitt	studert	133

nøye	i	sammenheng	med	arbeiderklassens	fritidskultur. 	I	følge	sosial-	og	kulturhistoriker	134

Peter	Bailey	skal	det	ha	eksistert	en	slags	underforståtthet	mellom	artisten	og	tilskueren. 	135

Dette	var	et	ikke-verbalt	språk,	basert	på	kulturelle	referanser	og	innsidevitser.	Det	

underforståtte	språket	førte	til	at	ting	kunne	slippe	igjennom	sensuren,	hvilket	var	populært	

ved	folkelige	varietéteatre. 	Som	følge	av	dette	følte	tilskueren	seg	inkludert,	og	det	oppsto	136

en	følelse	av	fellesskap	i	salen.		

Både	sosieteten	og	arbeiderne	oppfattet	offentlig	forlystelse	som	et	middel	til	en	sivilisert	

samfunnsorden.	Dette	var	en	av	årsakene	til	at	etablissementet	Klingenberg	ble	tilrettelagt	for	

et	blandet	publikum.	I	den	nye	bransjen	av	offentlige	forlystelser	vokste	Klingenberg	seg	stort,	

og	utgjorde	tidvis	et	sted	hvor	både	det	høykulturelle	og	det	folkelige	publikummet	møttes	på	

fritiden.	

	Før	Tivander	åpnet	varietéteater	på	Tivoli	spilte	Studentersamfundet	varieté	i	Klingenbergs	gamle	129

teater.	Fra	Aftenposten	15.10.1877,	nr.	240,	s.	2.

	Seland	(1990)	s.	54130

	Seland	(1990)	s.	83131

	Berthelsen	(2007)	s.	23132

	Seland	(1990)	s.	133133

	En	gjennomgang	av	litteraturen	Tinnes	i	Kift	(1996)	s.	1-6.134

	Bailey	(1994)	s.	150135

	Bailey	(1994)	s.	160136
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3.4	Klingenberg	under	ledelse	av	Caspary	og	Sandelin,	ca.	1828-1853	

Klingenberg	var	det	eldste	forlystelsesstedet	i	Christiania,	med	tradisjoner	fra	1600-tallet.	Det	

var	opprinnelig	en	tollstasjon	med	vertshus,	og	siden	et	område	med	”bevertning	og	

lysthage.” 	Den	umiddelbare	nærheten	til	Vikas	slum	og	bordeller	gjorde	Klingenberg	til	en	137

yndet	samlingsplass	for	prostituerte	og	kunder,	hvilket	ga	stedet	et	dårlig	rykte	blant	

Christianias	øvre	sosiale	sjikt.	En	politianmeldelse	fra	1724	henviser	til	stedet	som	“det	meget	

vel	bekjendte	Hus	Klinchenberg”,	i	betydningen	at	det	var	utrygt	for	anstendige	borgere	å	

ferdes	der. 	138

På	slutten	av	1820-tallet	overtok	danske	Nicolai	Caspary	(1794-1869)	driften	av	Klingenberg,	

og	ga	området	en	liten	oppussing. 	Caspary	var	allerede	kjent	i	Christiania	som	konditor	og	139

arrangør.	Fra	1821	driftet	han	lystgården	"Sorgenfri"	på	Hammersborg,	og	i	1825	arrangerte	

han	illuminasjonfest	(lamper	og	fyrverkeri)	og	konsert	i	Ridehuset	på	Akershus	festning. 	140

Caspary	hadde	ambisjoner	om	å	omdanne	Klingenberg	til	et	mer	respektabelt	lyststed,	og	med	

hans	bakgrunn	og	gode	rykte	i	byen	var	han	rett	mann	til	jobben.	Som	gjennomgått	var	det	

akseptabelt	for	kvinner	å	gå	på	konditori,	og	Casparys	ankomst	på	Klingenberg	kan	derfor	sies	

å	ha	banet	vei	for	at	kvinner	etter	hvert	Tikk	adgang	til	det	offentlige	forlystelseslivet.		

I	løpet	av	de	snaut	20	årene	Caspary	driftet	Klingenberg	skjedde	det	store	forandringer.	I	1828	

begynte	Det	borgerlige	Sommerselskab	å	bruke	lokalene	på	Klingenberg,	og	fra	1833	gjorde	

Sommerselskabet	Harmonien	det	samme. 	Det	var	kontroversielt	at	slike	private	141

selskapsforeninger	benyttet	seg	av	lokalene	på	Klingenberg,	som	på	denne	tiden	fortsatt	slet	

med	et	dårlig	rykte.	Det	var	trolig	Casparys	popularitet	som	snudde	trenden.		

Fra	starten	av	1840-tallet	er	det	tydelig	at	det	har	skjedd	en	utvikling	i	offentlig	

underholdning.	I	avisene	ble	offentlige	arrangementer	tidligere	annonsert	under	spalten	

"Bekjendtgjørelser",	men	snart	kom	de	nye	faste	spaltene	"Idag"	og	"Paa	Theatret".	Caspary	

	Rasmussen	(1935)	s.	28137

	Daae	(1871)	s.	38138

	Klingenberg	tilhørte	fortsatt	den	tidligere	eieren	kjøpmann	Ell,	men	ble	driftet	av	Caspary.	Han	139

kjøpte	etablissementet	i	1831.

	Aftenposten	12.01.1924,	nr.	22:	"Hvor	og	hvorledes	man	moret	sig	i	det	gamle	Christiania."	Av:	140

Wladimir	Moe;	Morgenbladet	19.12.1838,	nr.	291,	s.	3;	Christiania	Intelligentssedler	17.12.1825,	nr.	
125,	s.	1

	Christiania	Intelligentssedler	14.05.1829,	nr.	58,	s.	1;	Morgenbladet	24.07.1833,	nr.	205,	s.	1141
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begynte	å	leie	ut	lokalene	på	Klingenberg	til	kommersielle	formål,	og	åpnet	for	et	betalende	

publikum. 	I	1841	skrev	en	journalist	i	Christiansandsposten	følgende:		142

	 	

	 For	et	Par	Aar	siden	vidste	vi	ikke	af	nogen	offentlig	Sommerfornøielse	[…]	Hr.	Lorange	

	 gjorde	Begyndelse	til	det	Bedre	med	sin	Pavillion	paa	Ladegaardsøen,	som	Hr.	Caspary	

	 paa	Klingenberg	har	efterfulgt. 		143

I	løpet	av	1840-tallet	utviklet	Klingenberg	seg	til	å	bli	et	familievennlig	forlystelsessted.	

Caspary	åpnet	restaurant	med	franske	retter	akkompagnert	av	klassisk	musikk,	og	foruten	

paviljongen	var	det	også	kommet	til	panorama	og	kjeglebane. 	Impresario	og	skuespiller	144

“Rulle”	Rasmussen	skrev	i	erindringsboka	Rulleboken	(1935)	at	Klingenberg	var	et	meget	

respektabelt	forlystelsessted	i	denne	perioden,	og	at	det	bedre	publikum	godt	kunne	vise	seg	

her. 	"Rulle"	ble	født	i	1866,	og	opplevde	ikke	denne	utviklingen	selv.	Men	han	var	en	sentral	145

aktør	i	norsk	teater	og	en	del	av	sosietetens	omgangskrets,	og	det	er	derfor	grunn	til	å	anta	at	

han	visste	hva	han	snakket	om.		

I	1845	ble	Klingenberg	lagt	ut	for	salg,	og	i	annonsen	beskrives	det	som	den	"i	Nærheden	af	

Kongeboligen	beliggende	og	som	Restaurations-	og	Forlystelsessted	fordelagtige	bekjendte	

Eiendom	Klingenberg." 	Området	inneholdt	nå	16	mål	jord,	festsal,	teater,	staller	for	120	146

hester,	konditori,	2	kjeglebaner	og	en	rekke	paviljonger.	Kart	fra	midten	av	1800-tallet	viser	at	

det	ble	bygget	en	stor	bygning	midt	på	tomten	i	denne	perioden.	Det	vites	svært	lite	om	denne	

bygningen,	men	den	lå	trolig	i	tilknytning	til	hovedbygningen	og	det	som	senere	ble	kalt	

jernbanehallen. 	Bygningen	ble	mest	sannsynlig	brukt	til	utstillinger.	Se	mer	i	kapittel	5.6.	147

I	1849	ble	Klingenberg	kjøpt	opp	av	tyske	Jacob	Sandelin,	som	ga	hele	området	en	ny	

oppussing.	Nå	var	det	ikke	lenger	bare	et	vertshus	med	tilfeldige	forlystelser	spredd	rundt.	

	I	bekjentgjørelser	publisert	i	Christiania	Intelligentssedler,	Morgenbladet	og	Den	Constitutionelle	142

gjør	Caspary	oppmerksom	på	at	Klingenberg	nå	kun	er	åpent	for	det	betalende	publikum,	og	at	ingen	
uvedkommende	har	adgang.	

	Christiansandsposten	14.06.1841,	nr.	47,	s.	4:	“Hovedstads-Bulletin”143

	Den	Constitutionelle	07.05.1843,	nr.	127,	s.	4;	Morgenbladet	30.07.1842,	nr.	211,	s.	3144

	Rasmussen	(1935)	s.	28145

	Morgenbladet	02.10.1845,	nr.	275,	s.	4146

	Berthelsen	(2009)	s.	200147
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Sandelin	anla	parkområde	med	stier,	blomster	og	trær,	og	satte	opp	en	karusell. 	Han	148

grunnla	også	Klingenbergs	teater. 	Klingenberg	Tikk	derfor	større	preg	av	å	være	en	lysthage	149

enn	et	lyststed,	hvilket	forsterket	etablissementets	sosiale	proTil	som	anstendig	sted.		

Forlystelsestilbudet	besto	av	omreisende	sirkus,	dans,	ball	og	teater,	samt	lett	

underholdningsmusikk	og	konserter	med	klassisk	musikk. 	Aftenen	ble	ofte	avsluttet	med	150

fyrverkeri.	Caspary	opprettholdt	driften	av	sitt	lille	konditori	i	egne	lokaler	på	Klingenberg. 	151

Sandelin	fortsatte	driften	i	samme	stil	som	Caspary,	med	ukentlig	kommersiell	underholdning	

og	mulighet	for	private	selskap	å	leie	lokalene.	Han	var	svært	opptatt	av	å	opprettholde	et	

anstendig	og	godt	rykte,	ved	for	eksempel	å	bortvise	alle	som	ikke	oppførte	seg	på	en	skikkelig	

måte. 	I	de	påfølgende	år	meldte	avisene	om	usedvanlig	store	menneskemengder,	munter	152

underholdning	og	“glimrende	Framvisning	af	Illumination".	

Ledelsen	ved	Klingenberg	utnyttet	publikummets	sans	for	det	eksotiske	i	markedsføringen.	I	

Klingenbergs	annonser	ble	nasjonaliteten	til	utøverne	ofte	framhevet:	Hr.	Rudolph	Haserth	fra	

Berlin,	sirkus	fra	London,	"De	fem	Chinesere,"	"den	sibirske	Drue-Bjørn	Lupka,"	den	svenske	

pyrotekniker	Lindstrøm	og	mange	Tler. 	Med	framveksten	av	nasjonalromantikken	ble	153

nasjonale	og	folkelige	elementer	ofte	blandet	med	det	utenlandske.	I	oktober	1849	averterte	

Klingenberg	med	engelske	dansere	og	akrobater	fra	teatret	Drury-Lane	i	London,	med	

mellomakter	av	"Folkedandse	af	Halling-Drenge	og	Pige,"	mens	hagen	ble	opplyst	av	

"orientalske	Lamper." 	154

Under	Sandelin	var	det	også	kvinner	på	Klingenberg.	Etter	Studentersamfundets	avskjedsfest	i	

1851,	kunne	Morgenbladet	melde	at	det	neppe	hadde	vært	færre	enn	5000	mennesker	på	

Klingenberg	av	begge	kjønn. 	Dette	var	uvanlig	ettersom	kvinner	fra	de	øvre	sosiale	sjikt	155

	Berthelsen	(2009)	s.	193148

	Seland	(1990)	Tigur	nr.	1,	s.	3149

	Herresthal	(2005)	s.	85150

	Den	Norske	Rigstidende	22.06.1849,	nr.	131,	s.	4151

	Den	Norske	Rigstidende	22.06.1849,	nr.	151,	s.	4:	se	annonse	for	Klingenberg.152

	Utdrag	fra	annonser	stammer	fra	henholdsvis:	Christiania	Intelligentssedler	25.08.1851,	nr.	197,	s.	153

2;	Morgenbladet	19.07.1854,	nr.	200,	s.	1;	Morgenbladet	28.10.1855,	nr.	301,	s.	3;	Morgenbladet	
04.07.1861,	nr.	182,	s.	3;	Christiania-Posten	05.09.1861,	nr.	206,	s.	4.	

	Morgenbladet	28.10.1849,	nr.	301,	s.	4.	Gjengitt	i	Herresthal	(2005)	s.	86-87154

	Morgenbladet	15.06.1851,	nr.	166,	s.	3155
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vanligvis	ikke	deltok	i	offentlige	forlystelser	i	denne	perioden.	Kvinnene	deltok	på	private	ball	

og	selskaper	og	etter	hvert	teater,	men	de	besøkte	ikke	offentlige	serveringssteder.	Det	var	kun	

akseptabelt	for	dem	å	møtes	på	konditori	eller	leiebibliotek.		

På	1850-tallet	var	både	Henrik	Ibsen	og	Ivar	Aasen	faste	publikummere	på	Klingenberg. 	156

Ibsen	var	scenisk	instruktør	først	på	Det	norske	Theater	i	Møllergaden,	og	siden	på	det	

fasjonable	Christiania	Theater	på	Bankplassen.	Hans	nærvær	på	Klingenberg	må	ha	vært	

spesielt	gunstig	for	Sandelin.	Aasen	besøkte	Klingenberg	jevnt	fra	han	Tlyttet	til	Christiania	i	

1847,	til	sin	død	i	1896,	og	han	kom	ofte	tilbake	og	så	de	samme	stykkene	Tlere	ganger. 	157

I	1852	skrev	en	innsender	et	leserinnlegg	til	Morgenbladet,	hvor	han	hyllet	Klingenberg	

Theaters	innsats	for	å	danne	en	bro	mellom	det	lavere	og	det	høye	publikummet,	og	kritiserte	

sosieteten	for	å	avfeie	det	samme	teater	som	en	"Slet	Parodi	paa	Komedie	[…]	En	Digter	maa	

stige	ned	til	almindelige	Mennesker,	for	saaledes	at	kunne	føre	dem	op	til	sig." 	Denne	158

uttalelsen	er	et	uttrykk	for	det	demokratiske	idealet	som	var	knyttet	til	forskjellige	kulturelle	

sysler.	Samtidens	øvre	sosiale	sjikt	så	det	som	demokratiserende	at	høykulturelle	kunstformer	

ble	gjort	tilgjengelig	for	allmuen.	Formålet	med	dette	var	å	heve	nivået	til	det	folkelige	

publikummet,	og	bringe	dem	ut	av	"aandelig	Raahed."	I	bunn	og	grunn	handlet	det	om	sosial	

kontroll	over	allmuen.	I	dette	kulturdemokratiske	idealbildet	var	det	ikke	rom	for	at	allmuen	

og	bøndene	hadde	sin	egen	kultur	som	var	verdifull,	og	som	kunne	deles	av	store	deler	av	

befolkningen.		

3.5	Klingenberg	under	ledelse	av	Beyer,	ca.	1853-1874	

Svenske	Carl	J.	G.	Beyer	(1816-1879)	driftet	Klingenberg	i	samarbeid	med	Sandelin	på	starten	

av	1850-tallet,	og	kjøpte	etablissementet	i	desember	1856. 	Klingenberg	hadde	vært	159

dominert	av	det	høykulturelle	publikum	over	en	tid,	men	under	Beyers	ledelse	begynte	

publikum	fra	byens	lavere	sosiale	sjikt	å	strømme	til. 	Det	var	Tlere	årsaker	til	dette.	For	det	160

første	hadde	trolig	nyhetens	interesse	dabbet	av	blant	sosieteten,	som	nå	trakk	til	andre	

	Berthelsen	(2009)	s.	110-112156

	Djupedal	(1960):	analyse	av	Aasens	dagboknotater.	På	1850-tallet	besøkte	han	Klingenberg	ca.	80	157

ganger,	24	av	disse	bare	i	1857.	
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steder	på	fritiden	sin.	Teater-	og	konserttilbudet	i	byen	var	blitt	større	med	åpningen	av	blant	

annet	Logen	(1836),	Christiania	Theater	(1837)	og	Christiania	Norske	Theater	(1852).	For	det	

andre	ble	det	stadig	holdt	kostymeball	eller	maskeradeball	i	Klingenbergs	festsal,	som	var	

populære	blant	den	folkelige	delen	av	publikum.	Ettersom	deltakerne	skjulte	sin	identitet	

under	kostymer	og	masker,		satt	sosieteten	i	Christiania	med	et	inntrykk	av	at	hvem	som	helst	

dukket	opp	på	disse	tilstelningene.	Dette	synet	kom	til	uttrykk	både	i	aviser	og	romaner	fra	

samtiden;	"når	man	er	maskeret,	kan	man	tillate	sig	mangeslags	friheter." 	Det	folkelige	161

publikummet	kan	altså	ha	drevet	vekk	sosieteten	med	sitt	nærvær	på	Klingenberg.	I	

Rulleboken	(1935)	omtaler	Rasmussen	Beyers	ledelse	som	en	forfallstid	på	Klingenberg,	fordi	

han	arrangerte	"fantastiske	og	fandenivoldske	maskerader	i	Klingenbergs	Teater". 			162

Til	tross	for	det	dalende	ryktet,	strakte	Beyer	seg	langt	i	forsøket	på	å	beholde	både	det	

folkelige	og	det	høykulturelle	publikummet.	Sommersesongen	1861	ble	åpnet	med	renoverte	

og	nymalte	lokaler,	og	det	ble	avertert	i	avisene	for	anstendige	forlystelser	som	sirkus,	konsert,	

teater	og	folkefester. 	Av	andre	kostbare	arrangementer	kan	nevnes	anatomisk	utstilling,	163

utendørskonserter	av	Christiania	Hornsextet,	folkekonsert	av	Ole	Bull,	70-mannsorkester,	

100-manns	kor,	blomsterfester	og	lysfester,	samt	utstilling	av	elektroniske	oppTinnelser	som	

glødelamper,	camera	obscura	(projeksjon)	og	kinetoskop	(titteskap). 	Beyers	anstrengelser	164

bedret	ikke	ryktet.	I	1863	ble	det	trykket	et	leserinnlegg	i	Morgenbladet	fra	en	bekymret	nabo,	

som	ønsket	gatebelysning	i	tilgrensende	Munkedamsveien.	Festlighetene	det	siktes	til	her	er	

de	såkalt	beryktede	"koste-"	eller	"maskeballene":	

	 Den	livligste	TraTik	i	dette	Strøg	foregaar,	efterat	det	er	blevet	mørkt	om	Aftenen,		

	 fornemmelig	da,	naar	der	er	Bal	eller	Koncert	eller	anden	Kommers	paa	Klingenberg.	

	 Berusede	Mandspersoner,	træffe[r]	Kvindemennesker,	Sludske	af	ethvert	Kjøn	og	Slags	

	 -	saadanne,	der	ifølge	sin	Natur	trives	bedst	i	Mørket. 	165

I	de	første	månedene	av	1868	arrangerte	Beyer	Tlere	maskeradeball	på	Klingenberg,	til	tross	

for	at	slike	ball	var	svært	beryktet.	Ved	en	anledning	var	Klingenbergs	Festsal	pyntet	med	en	
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palmelund	og	en	ekte	foss,	scenen	var	bygget	om	til	en	Tjellhylle	og	losjene	på	galleriet	var	

omgjort	til	private	grotter.	Inngangen	til	disse	ballene	var	satt	til	60	skilling,	hvilket	tilsvarte	

omtrent	tre	dagslønner	for	en	alminnelig	arbeider. 	Vanlig	inngangspris	for	folkelige	166

dansetilstelninger	var	24	skilling	for	menn	og	16	skilling	for	damer.	Med	andre	ord	var	dette	

alt	for	dyrt	for	det	publikummet	som	med	størst	sannsynlighet	ville	besøke	arrangementer	av	

denne	typen.	Alt	tyder	på	at	Beyer	investerte	for	mye	i	underholdningstilbud	som	var	lite	

innbringende,	og	avisene	meldte	snart	at	han	var	slått	konkurs. 	167

Klingenberg	ble	lagt	ut	for	auksjonssalg	i	februar	1868.	I	en	annonse	i	Morgenbladet	

framkommer	det	at	eiendommen	nå	inneholdt	parkareal,	hovedbygning	(restauranten),	

konsertpaviljong	(Apollosalongen),	festsal,	teaterbygning,	gartnerbolig,	drivhus,	to	

kjeglebaner	og	mye	mer. 	Det	opplyses	videre	om	at	gjennomsnittlig	inntekt	for	entré	de	168

siste	Tire	år	har	ligget	på	5000	spesidaler	i	året.	Ifølge	en	artikkel	i	Aftenposten	var	

eiendommen	taksert	til	nesten	60	000	spesidaler. 	169

I	april	1868	ble	Klingenberg	solgt	for	41	900	spesidaler	til	det	nystiftede	"Klingenbergs	

Interessentskab." 	Interessentskapet	besto	av	seks	parter,	hvor	Christiania	Bryggeri	eide	170

hovedandelen. 	Forlystelsessteder	var	attraktive	investeringsobjekter	for	bryggeriene,	171

ettersom	de	kunne	inngå	avtaler	om	salg	av	alkohol. 	Beyer	fortsatte	å	drive	Klingenberg	172

som	leietaker	for	en	årlig	sum	av	3500	spesidaler,	og	han	ble	der	fram	til	1874. 	Under	173

resten	av	sin	periode	fortsatte	Beyer	å	holde	maskeradeball,	men	til	vanlig	inngangspris	på	

24/16	skilling.	

Da	Beyer	forlot	Klingenberg,	var	stedet	preget	av	forfall	og	dårlig	rykte.	I	april	1874	solgte	

Klingenbergs	Interessentskab	etablissementet	med	tap	til	det	nystiftede	"Klingenbergs	nye	
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Interessentskab"	for	22	300	spesidaler. 	Omregnet	til	kroner	tilsvarte	det	ca.	90	000.	Det	nye	174

interessentskapet	besto	av	byggmester	Lühr,	malermester	Johannesen,	apoteker	Haanshus	og	

kjøpmann	Johansen.	Direktørstillingen	gikk	til	svenske	Vilhelm	Åhman	i	mai	1874.		

Kristian	Winter-Hjelm	besøkte	også	Klingenberg	i	forbindelse	med	reiseguiden	sin.	Han	var	

godt	kjent	med	Christianias	høyere	offentlige	forlystelser,	ettersom	han	skrev	

skuespillerbiograTier	og	teateranmeldelser	i	avisen.	Broren	Otto	Winter-Hjelm	var	en	

respektabel	musiker	i	Logen,	og	konen	Hedvig	Winter-Hjelm	var	skuespillerinne	ved	

Christiania	Theater. 	Beskrivelsen	hans	av	Klingenberg	stammer	fra	midten	av	1870-tallet,	175

og	er	preget	av	et	høykulturelt	ståsted	som	trolig	var	delt	av	hans	likemenn:	

Det	hele	etablissement,	en	Have	med	Forlystelseslokaler,	staar	i	saa	daarligt	Ry,	og	ledes	

med	en	saa	ubegribelig	Mangel	paa	Sands	for	selv	Kristianiaboeres	beskedne	

Fordringer,	at	man	ikke	kan	undre	sig	over	at	[…]	intet	anstændigt	Menneske	sætter	sin	

Fod	der,	men	overlader	det	helt	og	holdent	til	forlystelsessyge	Tjenestepiger	og	Kvinder	

av	laveste	Art	samt	disses	Kavaljerer. 	176

Men	i	motsetning	til	mange	andre	så	Winter-Hjelm	potensialet	i	Klingenberg.	Winter-Hjelm	

mente	at	hvis	noen	gjorde	et	forsøk	på	å	innføre	populære	og	respektable	forlystelser,	ville	de	

tjene	en	formue. 	Beliggenheten	i	sentrum	var	god,	og	etterspørselen	etter	anstendige	177

forlystelser	var	stor.	Åhman	tjente	imidlertid	så	godt	på	"den	sjoTle	TraTik",	ifølge	Winter-

Hjelm,	at	det	å	forvandle	Klingenberg	til	et	elegant	etablissement	bare	ville	medføre	besvær	

uten	større	inntekter. 	Heller	ikke	Aftenposten	hadde	tro	på	potensialet.	Avisen	omtalte	i	178

1876	Klingenberg	Theater	som	en	"indskrænked	og	tarvelig	udstyred	Scene	[…]	af	en	

ubekvem	Materie". 	Da	Christiania	Theater	ble	skadet	av	brann	i	1877,	ble	det	foreslått	å	179

bruke	Klingenbergs	teater	så	lenge.	Journalisten	i	Aftenposten	svarte	at	de	som	kjenner	de	
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	Hegge	(1994)	s.	78175

	Hanson	(1876)	s.	45-46176

	Hanson	(1876)	s.	46177

	Hanson	(1876)	s.	46178

	Aftenposten	11.08.1876,	nr.	185,	s.	2179

�46



virkelige	forholdene	her	forstår	at	en	oppgradering	vil	vise	seg	å	bli	en	Tiasko,	og	at	det	såkalte	

teateret	i	virkeligheten	ikke	var	noe	annet	enn	et	stort	skur. 	180

3.6	Tivolitradisjonen	-	fra	aristokratisk	lysthage	til	folkelig	tivolietablissement	

Framveksten	av	Klingenberg	er	knyttet	til	framveksten	av	Christiania	som	storby,	og	

Klingenberg	føyde	seg	inn	i	rekken	av	tivoli-	og	forlystelsesetablissementer	som	nå	var	å	Tinne	

i	mange	storbyer	i	Europa.	Fra	å	være	en	danse-	og	drikkebule	for	et	bestemt	publikum,	ble	

Klingenberg	et	populært	og	variert	forlystelsessted	for	store	deler	av	befolkningen	i	

Christiania.	Det	samme	mønsteret	fant	sted	ved	lignende	etablissementer	i	utlandet.	Årsaken	

til	dette	Tinnes	i	en	lengre	tivolitradisjon,	som	kan	karakteriseres	som	en	sammensmelting	av	

høykultur	og	populærkultur.	Som	følge	av	ambisjonen	om	å	forstå	opphavet	til	denne	

tradisjonen,	er	det	lagt	vekt	på	teoriene	av	Elias,	Bakhtin	og	Zerlang. 	181

Aristokratiet	i	Europa	hadde	i	lengre	tid	anlagt	vakre	lysthager	på	tomtene	sine,	som	ble	brukt	

til	fester	og	prosesjoner.	Foruten	å	være	en	forskjønnelse	av	eiendommen,	var	lysthagene	

ment	å	signalisere	familiens	rikdom	og	velstand.	De	var	et	uttrykk	for	det	rike	aristokratiets	

såkalte	demonstrative	konsum. 	Hagene	var	gjerne	store	grøntområder	med	utsikt	til	182

landskapet	rundt,	og	inneholdt	alléer,	skulpturer	av	hekker,	fontener,	blomsterbed,	lysthus	og	

paviljonger.	De	første	mekaniske	karusellene	ble	satt	opp	i	lysthagene	på	1680-tallet. 	183

Retningslinjer	for	hvordan	lystgårder	og	-hager	skulle	se	ut,	ble	utarbeidet	av	den	franske	

arkitekten	Jacques-Francois	Blondel	på	1730-tallet. 	De	samme	retningslinjene	ble	184

videreført	til	offentlige	forlystelseshager. 	185

I	Christiania	ble	den	adelige	hagekulturen	etterlignet	av	handelspatrisiatet.	Fra	1750-tallet	

bygget	patrisiatet	løkker,	eller	lystgårder	utenfor	byen,	og	i	tilknytning	til	disse	ble	det	anlagt	

lysthager. 	Blant	de	Tlotteste	var	Ullevål	gård	som	ble	eid	av	Collettfamilien,	og	Bogstad	gård	186

som	ble	eid	av	Ankerfamilien.	En	annen	viktig	lysthage	var	Sorgenfri	på	Hammersborg,	som	
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ble	bygget	av	megler	Lie	rundt	1800. 	Som	nevnt	ble	Sorgenfri	drevet	av	konditor	Caspary	187

som	senere	overtok	Klingenberg,	hvilket	skaper	en	direkte	link	mellom	patrisiatets	hagekultur	

og	det	offentlige	forlystelseslivet	i	Christiania.	

Foruten	å	vise	verden	en	storslagen	fasade	som	signaliserte	rikdom	og	makt,	var	lysthagene	

ment	å	være	drømmesteder. 	De	besøkende	skulle	bli	møtt	av	skiftende	opplevelser	og	188

stemninger	rundt	hvert	hjørne,	og	leve	seg	inn	i	en	fantasifull	verden.	Derfor	var	lyssettingen	

svært	viktig.	Gassbluss,	farvede	lamper	og	andre	lysdekorasjoner	tilførte	et	magisk	preg,	og	

gjorde	virkeligheten	til	et	eventyr. 	Kronen	på	verket	var	kunstfyrverkeri.	De	romantiske	189

omgivelsene	skulle	være	velegnet	til	avslapping,	og	paviljongene	og	lysthusene	ble	brukt	til	

konserter	og	servering.	Musikanter,	skuespillere	og	omreisende	gjøglere	sto	for	

underholdningen.	

	Aftenposten	12.01.1924,	nr.	22:	"Hvor	og	hvorledes	man	moret	sig	i	det	gamle	Christiania."	Av:	187
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Bilde	6:	"Bogstad	gård."	Maleri	av	Elias	Meyer,	datert	1790.	Bogstad	gård	tilhørte	den	velstående	
Ankerfamilien.	Huset	og	hagen	ble	bygget	etter	det	aristokratiske	idealet	om	utformingen	av	en	

lysthage.	Fra	arkivsamlingen	Byhistorisk	Samling,	tilhørende	Oslo	Museum.	(CC)	BY-SA.	



Slike	lysthager	var	forløperne	til	offentlige	forlystelseshager.	I	London	ble	det	anlagt	en	rekke	

offentlige	forlystelseshager	på	slutten	av	1700-	og	starten	av	1800-tallet.	Sammen	med	de	

parisiske	boulevardene	var	de	engelske	"pleasure	gardens"	den	største	inspirasjonen	bak	

opprettelsen	av	lignende	etablissementer	i	København	og	Christiania. 		190

Da	forlystelseshagene	ble	gjort	offentlige,	ble	det	aristokratiske	drømmestedet	gjort	

tilgjengelig	for	resten	av	befolkningen.	Samtidig	oppsto	tanken	om	at	forlystelseshagene	

kunne	være	ideelle	steder	for	folkeoppdragende	kulturmøter.	Dette	innebar	at	publikum	

skulle	være	en	blanding	av	samfunnets	forskjellige	sosiale	grupper.	Det	ble	sett	på	som	gunstig	

at	de	sosiale	sjiktene	omgikk	hverandre,	ettersom	det	kunne	bidra	til	opplysning	av	de	lavere.	

Som	gjennomgått	ble	ifølge	Elias	atferdsregler	spredd	nedover	i	samfunnet	gjennom	

observasjon	og	etterligning.	Kulturmøter	ble	også	sett	på	som	en	forlystelse	i	seg	selv.	I	

Winter-Hjelms	reiseguide	fra	1876,	hevdet	han	at	alle	dannede	mennesker	i	Europas	større	

byer	ser	det	som	gunstig	at	det	sitter	en	arbeiderfamilie	ved	nabobordet,	ettersom	"denne	

Blanding	af	Publikum	tjener	til	Afvexling	og	Underholdning." 	191

På	slutten	av	1850-tallet	besøkte	engelskmannen	W.	Williams	Klingenberg,	og	skrev	om	det	i	

erindringsboka	Through	Norway	with	a	Knapsack	(1859).	Han	sammenlignet	stedet	med	de	

engelske	pleasure	gardens,	og	gjenkjente	Klingenberg	som	en	forlystelseshage	på	linje	med	de	

som	fantes	i	London. 	Williams	bemerket	seg	at	folk	av	alle	klasser	syntes	å	være	til	stede,	og	192

han	var	imponert	over	at	med	600-700	mennesker	på	samme	sted,	var	det	ikke	en	politimann	

i	sikte,	og	heller	ikke	en	antydning	til	tvilsomme	eller	bråkete	mennesker. 	Dette	illustrerer	193

hvordan	samtiden	hadde	det	med	å	kommentere	sammensetningen	av	publikum,	spesielt	hvis	

den	var	blandet.	Det	er	også	beskrivende	for	samtidens	forståelse	av	et	velfungerende	

demokrati.	Det	eneste	Williams	hadde	å	utsette,	var	at	karusellen	åpenbart	sto	høyere	på	den	

sosiale	rangstigen	i	Christiania	enn	i	London:	

	"The	Royal	Gardens	Vauxhall"	bør	nevnes	som	en	av	de	største	kildene	til	inspirasjon,	med	sine	190

scener,	grotter,	paviljonger	og	lysfester.	Se	Wroth	og	Wroth	(1896)	s.	316-324.

	Hanson	(1876)	s.	47191

	Williams	(1965)	s.	14192

	Williams	(1965)	s.	15-16193
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	 [F]athers	and	mothers,	comfortable-looking	middle-aged	citizens,	sit	seriously	on	the	

	 wooden	horses,	and	in	the	mock	railway	cars,	enjoying	their	halfpenny	ride	with	all	the	

	 simple	happiness	of	little	children. 		194

Flere	av	de	europeiske	forlystelseshagene	utviklet	seg	til	å	bli	profesjonaliserte	

underholdningssteder,	og	som	følge	av	dette	ble	de	betegnet	som	tivolietablissementer. 	195

Idealene	og	retningslinjene	fra	de	aristokratiske	lysthagene	fulgte	med	videre.	Ett	av	disse	

idealene	var	tanken	om	å	være	et	drømmested.	Som	følge	av	dette	ble	kunstig	belysning	og	

lysfester	et	viktig	element	for	tivoliene.	For	publikum,	som	ikke	var	vant	til	å	bevege	seg	på	

opplyste	steder	om	kvelden,	gjorde	belysningen	virkeligheten	om	til	et	eventyr.	Enkelte	tivolier	

tilrettela	for	omvendt	sosial	omgang,	på	samme	måte	som	Bakhtin	hevdet	at	det	

middelalderske	karneval	gjorde.	Ett	av	disse	var	"Københavns	Tivoli	og	Vauxhall."	Da	det	åpnet	

i	1843	ble	de	besøkende	oppfordret	til	å	bli	med	i	et	orientalsk	rollespill,	og	se	på	de	andre	

besøkende	som	en	del	av	det	samme	spillet. 	Dette	premisset	var	inspirert	av	en	annen	196

orientalsk	tivolihage	i	Paris. 	Idet	publikum	steg	innenfor	tivoliets	porter,	befant	de	seg	ikke	197

lenger	i	hverdagens	rutiner	eller	hverdagens	jeg.	Da	skulle	alle	de	besøkende	være	frie	til	å	

snakke	med	hvem	de	ville,	og	ta	på	seg	den	rollen	de	ønsket	å	utspille.	I	likhet	med	det	

middelalderske	karneval,	var	også	tivoliene	bygget	på	en	idé	om	at	publikum	skulle	få	delta	i	

luksus.	Luksus	og	overTlod	ble	uttrykt	gjennom	praktfulle	bygninger,	vakre	omgivelser	og	

mengder	av	billig	mat	og	drikke.		

På	samme	måte	som	offentlige	forlystelseshager,	ble	tivolietablissementer	tilrettelagt	for	

blandet	sosial	omgang.	Dette	ble	blant	annet	gjort	gjennom	å	blande	høykulturell	og	

populærkulturell	underholdning.	Ved	siden	av	teateroppsetninger	og	forestillinger	med	

klassisk	musikk,	fantes	det	gjøglere,	tryllekunstnere,	populærmusikk	og	dansetilstelninger.	

Det	ble	arrangert	såkalte	folkearrangementer,	og	i	denne	sammenheng	er	betegnelsen	

"folkelig"	synonymt	med	demokratisk.	En	ekte	folkefest	skulle	samle	hele	folket,	og	

tilrettelegge	for	kulturmøter	blant	de	forskjellige	sosiale	sjiktene.	Dette	demokratiet	foregikk	

på	overklassens	prinsipper,	og	var	begrenset	ved	ekskluderingen	av	underklassen.	Av	denne	

	Williams	(1859)	s.	11194

	Betegnelsene	gikk	om	hverandre.	Tivoli-hage	var	en	annen	vanlig	betegnelse.	195

	Oxfeldt	(2005)	s.	80196

	Oxfeldt	(2005)	s.	68197
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grunn	ble	tivolietablissementer	oppfattet	som	sosiale	institusjoner,	hvilket	var	en	

dominerende	oppfatning	i	avisene	på	1800-tallet. 	198

Tivolietablissementene	kan	også	sees	på	som	en	del	av	det	kulturelle	kretsløp.	Overklassen	

hentet	elementer	fra	allmuens	kultur,	og	romantiserte	dem.	Allmuen	hentet	elementer	fra	

overklassens	høykultur,	som	igjen	ble	bearbeidet	til	populærkulturelle	former.	Framveksten	av	

arbeider-	og	folketeatre	er	et	eksempel	på	dette.	Karnevalskulturen	hadde	opprinnelig	tilhørt	

det	folkelige	publikummet,	men	ble	lånt	av	det	høykulturelle	publikummet	innenfor	tivoliets	

porter.	Lysthagene	hadde	opprinnelig	tilhørt	aristokratiet,	men	ble	gjort	tilgjengelig	for	det	

folkelige	publikummet	for	prisen	av	en	inngangsbillett.	Det	som	tidligere	hadde	blitt	betraktet	

som	seriøs	høykultur,	ble	omdannet	til	noe	som	hadde	folkelig	underholdningsverdi.	

Sammensmeltingen	av	disse	kulturelementene	skapte	føringer	for	tivolietablissementer.	Det	

kommersielle	aspektet,	det	vil	si	å	handle	godteri,	mat	eller	varer,	eller	betale	for	å	se	på	

gjøglere	eller	nye	oppTinnelser	som	camera	obscura,	tilførte	et	preg	av	en	markedsplass.	I	lys	

av	dette	kan	markedsplassene	sies	å	ha	vært	nært	beslektet	tivolietablissementer.		

På	slutten	av	1800-tallet	ble	sirkus	oppfattet	som	en	høykulturell	form	for	underholdning,	

hvilket	resulterte	i	byggingen	av	praktfulle	sirkusbygninger	over	hele	Europa. 	Disse	199

bygningene	ble	reist	i	tilknytning	til	tivolietablissementer,	og	understreket	nok	en	gang	

blandingen	av	det	høykulturelle	og	det	populærkulturelle.		

Dette	preget	av	å	stamme	fra	to	verdener	er	karakteristisk	for	tivolitradisjonen.	Med	

urbanisering	og	framveksten	av	større	byer,	ble	tivoliet	et	viktig	kjennetegn	på	å	være	en	

storby	av	internasjonal	karakter.	Av	disse	grunnene	var	Klingenberg	periodevis	godt	ansett	

blant	det	høykulturelle	publikummet,	og	det	ble	svært	godt	mottatt	at	etablissementet	skulle	

omdannes	til	det	mer	fasjonable	Christiania	Tivoli.	Dette	blir	tema	for	neste	kapittel.	

	Det	københavnske	Tivoli	ble	omtalt	som	en	sosial	institusjon,	og	det	ble	hevdet	at	man	trengte	det	198

samme	i	Norge.	Se	for	eksempel	Dagbladet	16.10.1874,	nr.	241,	s.	1:	"Den	norske	Skueplads.";	
Aftenposten	18.08.1879,	nr.	190,	s.	1-2.	Også	sommerfestivalen	"Borgen"	i	Slottsparken	ble	omtalt	som	
en	institusjon:	Se	OMBA	Ny	illustreret	Tidende	14.	årgang:	03.07.1887,	nr.	27,	s.	215:	"Borgen."

	Berthelsen	(2007)	s.	23199
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Kapittel	4:	  
"Den	ydre	Orden	og	Anstændighed."	  

Tivanders	Christiania	Tivoli	1877-1879.	

4.1	Innledning	

	 Klingenbergs	Etablissement,	som,	trods	sin	prægtige	Beliggenhed,	sit	temmelig		

	 udstrakte	Omraade	og	sine	ialfald	tildels	ret	vakre	Lokaler,	hidtil	har	indtaget	et	meget	

	 lavt	Standpunkt	som	Forlystelsessted	–	Theatret	undtaget	–	har	nu	al	Udsigt	til	at	blive	

	 et	elegant	og	fashionabelt	Tivoli	for	Hovedstaden. 	200

Sommeren	1877	kunne	folk	i	Christiania	lese	i	avisene	at	Klingenberg	skulle	overtas	av	den	

svenske	skuespilleren	Knut	Tivander,	og	omdannes	til	et	tivolietablissement	på	linje	med	de	

europeiske.	Dette	skapte	store	forventninger.	Folk	hadde	i	lengre	tid	klaget	over	støy	og	bråk	

fra	Klingenberg,	som	igjen	led	under	et	dårlig	rykte.	Den	nye	direktøren	bekjentgjorde	at	det	

gamle	publikummet	skulle	forvises,	hvilket	ble	svært	godt	mottatt	blant	Christianias	høyere	

publikum.	Det	var	bred	enighet	om	at	det	nye	etablissementet	trengte	et	nytt	og	mer	passende	

navn,	ettersom	navnet	Klingenberg	ble	assosiert	med	det	"sædvanlige	sjoTle	Publikum." 	201

Dette	skapte	stort	engasjement.	Valget	falt	på	Christiania	Tivoli.		

Det	eksisterte	et	voksende	behov	blant	byens	sosietet	om	et	forlystelsesliv	av	internasjonal	

standard.	I	avisene	ble	det	skrevet	at	nordmenn	ikke	visste	å	more	seg,	og	at	nordmenn	ikke	

kunne	få	full	utbytte	av	kunst	og	kulturelle	tilstelninger	fordi	de	manglet	erfaring	med	de	

høyere	kunster. 	De	europeiske	tivolietablissementene	ble	oppfattet	som	sosiale	202

institusjoner,	og	i	avisene	ble	det	skrevet	at	dette	var	noe	som	manglet	i	Norge. 		203

	OMBA	Ny	illustreret	Tidende	4.	årgang:	08.07.1877,	nr.	27,	s.	215:	"Offentlige	Forlystelser."200

	Aftenposten	05.11.1877,	nr.	258,	s.	2201

	Se	for	eksempel	et	utdrag	fra	debatten	om	en	nasjonal	scene:	Dagbladet	16.10.1874,	nr.	241,	s.	1:	202

"Den	norske	Skueplads.";	Bergens	Tidende	20.10.1874,	nr.	244,	s.	2:	"Vor	Theatersag.".	

	Se	for	eksempel	Dagbladet	16.10.1874,	nr.	241,	s.	1:	"Den	norske	Skueplads."203
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Det	følgende	kapittel	handler	om	omdannelsen	fra	Klingenberg	til	Christiania	Tivoli,	samt	

driften	av	Tivoli	under	Tivanders	ledelse	fra	1877-79.	For	å	forstå	hva	som	ble	sett	på	som	

tivolietablissementenes	sosiale	funksjon,	er	det	viktig	å	undersøke	hvilke	endringer	det	ble	

lagt	vekt	på	i	omdannelsen.	

4.2	Redningsmannen	Knut	Tivander	

Knut	Oscar	Tivander	(1842-1889)	var	en	svensk	skuespiller	og	teaterdirektør.	Han	startet	som	

elev	hos	Anders	Selinders	teaterselskap	i	1856,	og	dro	på	Tlere	turneer	i	Skandinavia	i	de	neste	

20	årene. 	Tivander	var	derfor	godt	kjent	i	Christiania	da	han	kom	tilbake	med	sitt	eget	204

selskap	i	1876,	"Det	Tivanderske	Selskap."	I	en	periode	besto	truppen	av	83	kvinner	og	menn,	

et	anselig	antall. 	Selskapet	tilbragte	sommersesongen	på	Klingenberg	hvor	det	satte	opp	205

Tlere	populære	operetter,	blant	andre	"Røverne"	og	"Boccacio."	Særlig	kjent	var	Tivander	for	

sine	"vackra	Tlickor."	Selskapet	talte	ikke	så	få	unge	piker,	og	byens	"løver"	sto	ofte	ved	hjørnet	

av	Studenterlunden	for	å	få	et	glimt	av	de	svenske	skjønnhetene	når	de	kom	fra	prøvene. 	I	206

juni	1876	ble	det	holdt	beneTice-forestilling	"til	Indtægt	for	de	af	Personalets	Damer,	der	led	

Tab	ved	Oversvømmelsen	i	Theatret." 	Et	vannrør	hadde	sprukket	i	damegarderoben	i	207

Klingenbergs	teater,	og	under	forestillingen	skal	det	visstnok	ha	vært	fullt	hus. 		208

Det	lar	seg	vanskelig	gjøre	å	overdrive	den	suksessen	Tivander	hadde	med	oppførelsen	av	

Jules	Vernes	"80	Dage	rundt	Jorden".	Stykket	ble	på	samme	tid	spilt	på	mange	scener	i	Europa	

til	fulle	hus,	og	lykken	var	ikke	mindre	i	Christiania.	Stykket	krevde	stort	scenisk	utstyr,	mange	

sceneskifter	og	Tlotte	kostymer.	Tivander	hadde	til	og	med	leid	inn	en	levende	elefant	til	

åpningskvelden,	som	tilfeldigvis	befant	seg	i	ridehuset	med	et	tilreisende	sirkus.	Elefanten	ble	

så	populær	at	den	endte	opp	med	å	spille	i	stykket	hver	eneste	kveld.	Oppførelsen	av	"80	Dage	

rundt	Jorden"	har	blitt	skrevet	om	i	en	mengde	erindringslitteratur.	"Rulle"	Rasmussen	var	

bare	i	tiårsalderen	da	han	så	stykket,	og	skrev	i	sine	memoarer	58	år	senere:	"Herregud,	hvor	

vi	fråtset	i	det	Jules	Verne'ske	reiseeventyr!" 	Rudolf	Muus	skrev	i	sine	erindringer	at	"Jorden	209

	Morgenbladet	01.06.1865,	nr.	150,	s.	3;	NBO	TS	ark	A49	(abc)	204

	Bergens	Tidende	04.08.1877,	nr.	178A,	s.	3.	Fra	august	til	september	1877	dro	hele	truppen	til	205

Bergen	for	å	sette	opp	"80	Dage	rundt	Jorden",	som	hadde	gjort	stor	lykke	i	Christiania.	

	Ukjent	utgiver,	27.07.1906:	"For	30	Aar	siden."	I	NBO	TS	ark	A49	(abc).	Også	nevnt	i	Rasmussen	206

(1938)	s.	76.	

	Aftenposten	17.06.1876,	nr.	138,	s.	2207

	Ukjent	utgiver,	27.07.1906:	"For	30	Aar	siden."	I	NBO	TS	ark	A49	(abc).208

	Rasmussen	(1935)	s.	29209
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rundt	i	80	dage	[…]	satte	os	gutter	i	stormende	henrykkelse,	ikke	mindst	fordi	vi	der	Tik	se	

indianere	paa	scenen." 	Samtidens	aviser	var	like	begeistrete.	I	sin	anmeldelse	av	stykket	210

skrev	Aftenposten:	

	 At	opføre	paa	Klingenbergs	indskrænkede	og	navnlig	med	Hensyn	til	Siderum	bag		

	 Kulisserne	utrolig	tarvelige	udstyrede	Scene	et	Stykke,	der	stiller	saa	stærke	Fordringer	

	 med	Hensyn	til	Plads,	Maskineri	og	Dekorationer,	forekom	os	unegtelig	mere	end		

	 voveligt	[…]	Hr.	Tivander	har	med	rent	Mesterskab	forstaaet	at	gjøre	det	mest	Mulige	

	 ud	af	en	ubekvem	Materie. 	211

"80	Dage	rundt	Jorden",	som	opprinnelig	bare	skulle	gå	i	en	uke,	ble	satt	opp	i	40	kvelder	til	

fulle	hus. 	Tivanders	selskap	kom	tilbake	til	Klingenberg	sommersesongen	1877,	og	satte	212

opp	det	samme	stykket	igjen. 	Dette	stykket	var	årsaken	til	Tivanders	popularitet	hos	det	213

norske	publikummet,	og	han	tjente	en	formue	på	de	to	sesongene.	Derfor	bestemte	han	seg	for	

å	leie	og	drive	etablissementet	Klingenberg.		

Når	man	ser	på	omdannelsen	fra	Klingenberg	til	Christiania	Tivoli,	er	det	liten	tvil	om	at	

Tivander	brukte	det	københavnske	Tivoli	som	modell	for	det	nye	etablissementet.	Det	er	

derfor	nødvendig	å	vende	blikket	mot	København,	og	gi	en	redegjørelse	for	det	danske	Tivoli.	

4.3	Det	københavnske	Tivoli	

"Københavns	Tivoli	og	Vauxhall"	ble	grunnlagt	i	1843	av	danske	Georg	Carstensen,	som	en	

orientalsk	temapark.	Carstensen	var	en	såkalt	verdensborger	som	hadde	bodd	i	og	besøkt	

mange	land,	og	han	prydet	seg	med	fargerike	og	fasjonable	klær	og	en	overdådig	livsstil.	I	

København	hadde	han	rykte	på	seg	for	å	være	en	dandy	og	en	"Aladdin-Tigur." 	Aladdin	var	214

kjent	blant	københavnerne	gjennom	litteratur,	teater	og	pantomimer,	og	referanser	til	

	Muus	(1923)	s.	72210

	Aftenposten	11.08.1876,	nr.	185,	s.	2211

	Stykket	gikk	40	ganger	fra	10.08-18.09.1876.	Aftenpostens	journalist	var	så	fornøyd	at	han	kom	212

tilbake	og	så	på	stykket	en	andre	gang:	”Vi	kan	bare	føye	Ros	til	tidligere	Udtalelser.	De	voldsomme,	ja	
man	kunde	sige	halsbrækkende	Sceneforandringer	gaar	nu	Slag	i	Slag	(...)	Stykket	gaar	i	det	Hele	taget	
nu	paa	en	Maade,	der	vil	sikre	det	en	lang	og	indbringende	Fremtid.”	Fra	Aftenposten	18.08.1876,	nr.	
191,	s.	2.	

	Stykket	ble	satt	opp	hver	kveld	fra	21.05.1877-03.06.1877,	og	så	sporadisk	fram	til	03.07.1877,	213

ifølge	annonsen	for	"uigjenkaldelig	sidste	Gang.".	Fra	Aftenposten,	nr.	111A,	125,	149A	og	150.	

	Zerlang	(1989)	s.	90,	130214
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Orienten	som	tyrkiske,	arabiske	eller	kinesiske	kuriositeter	var	svært	populære	blant	

sosieteten. 	Carstensen	utnyttet	københavnernes	beundring	over	det	Tjerne	østen,	og	skapte	215

en	orientalsk	drømmeverden	som	skulle	reTlektere	hans	egen	livsstil.	På	den	måten	kunne	alle	

københavnere	få	oppleve	den	samme	luksusen	som	han	selv	tilsynelatende	levde	i,	for	prisen	

av	en	inngangsbillett.		

Under	sine	reiser	hadde	Carstensen	studert	andre	tivolianlegg	i	Europa,	blant	andre	"Le	jardin	

de	Tivoli"	i	Paris,	"Hamburger	Tivoli"	i	Hamburg,	"Tivoli"	i	Berlin	og	"Vauxhall	Gardens"	i	

London. 	Carstensen	brukte	mønsteret	fra	de	europeiske	tivoliene	i	utformingen	av	det	216

danske,	slik	det	var	beskrevet	av	den	franske	arkitekten	Blondel	på	1730-tallet.	Anlegget	

skulle	på	den	ene	side	etterligne	de	aristokratiske	lysthagene;	en	romantisk	naturhage	med	

paviljonger,	promenadegate,	praktbygninger	og	kunstig	belysning.	Samtidig	skulle	det	ha	et	

folkelig	preg;	det	skulle	blant	annet	være	kjeglebane,	karusell,	skjenke-	og	serveringssteder	og	

dansesal.		Dette	var	ment	å	tilrettelegge	for	blandet	sosial	omgang.	

I	artikkelen	Orientalism	and	Modernity:	Tivoli	in	Copenhagen	(1997)	argumenterer	Martin	

Zerlang	for	at	Tivoli	markerer	overgangen	inn	i	moderne	tid	i	København. 	Han	mener	blant	217

annet	at	moderne,	liberal,	demokratisk	kultur	i	større	grad	ble	promotert	av	Tivoli	enn	av	

politiske	taler.	Dette	har	å	gjøre	med	det	politiske	klimaet	i	Danmark	i	tiden	etter	1814.	

Napoleonskrigene	endte	i	politisk	nederlag	for	Danmark,	hvilket	førte	til	sosial	og	politisk	

stagnasjon.	Ifølge	Zerlang	fantes	det	derfor	ingen	offentlighet	hvor	folk	kunne	diskutere	

politikk	eller	møtes	i	festlig	sosialisering. 	Samtiden	klaget	over	at	befolkningen	var	ute	av	218

stand	til	å	tilpasse	seg	utviklingen	i	det	offentlige	rom,	og	sosialisere	med	andre	klasser	og	

kjønn. 	Det	ble	sagt	at	dansker	aldri	gjorde	eller	sa	noen	ting	uten	å	først	vurdere	om	det	var	219

anstendig:	"everything	must	be	squeezed	into	the	corset	of	convention	[…]." 	Carstensens	220

Tivoli	kan	derfor	tolkes	i	sammenheng	med	opphevelsen	av	det	danske	eneveldet	i	1848,	da	

befolkningen	krevde	demokrati	og	likhet	i	det	som	betegnes	som	en	fredelig	revolusjon.		

	Zerlang	(1997)	s.	82215

	Haugsted	(1993)	s.	59;	Oxfeldt	(2005)	s.	68216

	Zerlang	(1997)	s.	81217

	Zerlang	(1997)	s.	83218

	Zerlang	(1997)	s.	84-86219

	Tivoli-Avis	28.06.1844,	gjengitt	i	Zerlang	(1997)	s.	86220
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Sett	i	sammenheng	med	modernismens	historie	i	Danmark,	kan	Københavns	Tivoli	og	

Vauxhall	forstås	som	et	prøveprosjekt	for	en	fri	og	moderne	stat. 	Tivoli	ble	markedsført	som	221

en	uavhengig	stat	i	København,	og	ble	oppfattet	som	en	by	i	byen:	""a	small	scale	big	city	

where	they	[københavnere]	would	be	able	to	develop	and	practise	their	talents	for	living	

among	strangers	in	a	public	space." 	Navnet	alene	indikerer	et	skifte	fra	en	føydal	forståelse	222

av	det	offentlige	rom	sentrert	rundt	kongen,	til	et	liberalt	rom	sentrert	i	byer. 	I	forhold	til	223

Danmarks	utvikling,	var	Tivoli	tidlig	ute	med	både	fri	markedsøkonomi,	industrialisering	og	

sosialisering.	Det	fantes	handelsfrihet	på	Tivoli	fra	åpningsåret	1843,	mens	resten	av	Danmark	

ikke	Tikk	fri	markedsøkonomi	før	det	ble	lovfestet	i	1857. 	Industrialiseringen	av	Danmark	224

ble	oppfattet	som	støyende	og	en	trussel	for	det	arbeidende	folk,	mens	dampmaskinen	som	

holdt	karusellen	i	gang	på	Tivoli	ble	oppfattet	som	et	positivt	uttrykk	for	

industrialiseringen. 	Moderne	oppTinnelser	og	maskiner	framsto	mindre	fryktinngytende	i	225

konteksten	av	en	forlystelseshage.	På	kvelden	ble	Tivoli	lyst	opp	av	orientalske	lamper,	mens	

resten	av	København	ikke	Tikk	gatebelysning	før	på	1850-tallet.	Det	sosiale	samværet	på	Tivoli	

kan	karakteriseres	som	åpent	og	fritt,	ettersom	publikum	ble	oppfordret	til	å	delta	i	et	

orientalsk	rollespill	og	se	på	de	andre	besøkende	som	en	del	av	dette	spillet.	Tivoli	promoterte	

seg	som	et	møtested	for	folk	av	alle	sosiale	klasser,	og	det	ble	kommentert	av	samtiden	at	

forskjellige	sosiale	lag	møttes	her	og	moret	seg	sammen. 	Til	tross	for	at	underklassen	ble	226

ekskludert	fra	dette	demokratiet,	ble	det	oppfattet	som	velfungerende.	Carstensen	visste	å	

utnytte	det	demokratiske	idealet	i	promoteringen	av	Tivoli:	"Tivoli	har	bragt	vor	hele	sociale	

Udvikling	videre	fram	i	to	Maaneder	end	hele	den	Menneskealder,	jeg	har	gjennemlevet." 		227

Carstensen	grunnla	teaterbladet	"Tivoli-Avis"	(1844-46)	som	ble	utgitt	i	en	egen	trykkpresse	

på	Tivoli,	hvor	de	besøkende	kunne	komme	og	hente	bladet	rykende	ferskt	fra	pressen. 	228

	Zerlang	(1997)	s.	81.	Se	også	Oxfeldt	(2005)	s.	67-81,	hvor	hun	undersøker	om	Københavns	Tivoli	221

kan	sies	å	være	nasjons-	og	identitetsbyggende,	blant	annet	gjennom	å	skape	felles	barndomsminner	
for	ulike	generasjoner,	spesielt	s.	71-73	og	81.	

	Zerlang	(1997)	s.	86222

	Oxfeldt	(2005)	s.	69223

	Zerlang	(1997)	s.	88224

	Zerlang	(1997)	s.	89225

	Kommentert	av	den	engelske	turisten	Edmund	Gosse	i	1872,	gjengitt	i	Zerlang	(1997)	s.	5.	Også	226

kommentert	av	en	norsk	journalist	i	Aftenposten	18.08.1879,	nr.	190,	s.	2:	"København	Tivoli	fyller	36	
år".	Se	også	Haugsted	(1993)	s.	95:	"[Tivoli	er]	sammensat	af	Samfundets	forskjelligste	Elementer."

	Ny	Portefeuille	1843,	gjengitt	i	Oxfeldt	(2005)	s.	76.227

	Zerlang	(1997)	s.	86228
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Tivoli-Avis	ble	publisert	daglig,	og	handlet	om	hva	man	kunne	oppleve	på	Tivoli,	samt	

kulturelle	begivenheter	fra	Berlin,	Paris	og	London.	Tivoli-Avis	kan	også	sies	å	ha	hatt	en	annet	

formål,	hvilket	var	å	fortelle	de	besøkende	hvordan	de	skulle	oppføre	seg	innenfor	Tivolis	

porter,	slik	følgende	reklametekst	for	kaféen	Divanen	illustrerer:	

	 De	gjæstvenlige	Divaner	modtage	dig	gjerne	med	aabne	Arme	og	du	behøver	kun		

	 befale,	saa	staaer	din	Yndlingsdrik	dampende	for	Dig.	Men	nei!	Du	foretrækker	at	nyde	

	 den	i	det	Frie,	den	muhammedanske	Drik	skal	indsuges	paa	ægte	muhammedansk	Viis	

	 til	fulde	Drag	af	Tobakspiben. 	229

Den	besøkende	blir	her	fortalt	hvor	han	skal	gå,	hva	han	skal	gjøre	og	hva	han	skal	mene.	

Foruten	å	være	en	oppfordring	til	å	bruke	penger	på	Tivoli,	er	det	også	en	oppfordring	til	å	

delta	i	det	orientalske	rollespillet.	Slike	reklametekster	skapte	rammer	som	sikret	at	også	de	

andre	besøkende	hadde	fått	de	samme	instruksene. 	230

Den	danske	arkitekturhistorikeren	Ida	Haugsted	har	gitt	en	utfyllende	beskrivelse	av	

Carstensens	Tivoli	i	boka	Tryllehaven	Tivoli	(1993).	Ifølge	Haugsted	var	Carstensens	styrke	

utvikling	av	kreative	ideer,	ikke	lønnsom	daglig	drift. 	Tivoli	var	Tinansiert	av	aksjer,	og	etter	231

bare	noen	få	år	havnet	Carstensen	i	krangel	med	resten	av	styret.	Da	kontrakten	utløp	i	1848,	

ble	han	tvunget	til	å	forlate	Tivoli.	

I	1879	fylte	det	københavnske	Tivoli	36	år,	og	til	anledningen	reiste	en	journalist	fra	

Aftenposten	til	København	for	å	overvære	festlighetene.	Følgende	sitat	er	hentet	fra	artikkelen	

som	ble	skrevet	etter	dette	besøket:	

	 Tivoli	har	virkelig	Karakteren	af	en	Institution,	fordi	det	samler	alle	Samfundets		

	 Klasser,	fordi	det	drager	mange	fra	Forlystelser	af	værre	Art,	[…]	netop	ved	at	være	og	

	 ved	at	kunne	være	en	fælles	Samlingsplads	for	Tusinder	af	Mennesker	lige	fra	de		

	 Kongelige	til	de	mest	Borgerlige	[…].	Der	let	kan	træffes	langt	mere	af	ond	Lidenskab,	

	 og	af	aandelig	Raahed	paa	landlige	Folkemøder. 	232

	Tivoli-Avis	30.07.1844,	gjengitt	i	Oxfeldt	(2005)	s.	72.	Det	var	to	kaféer,	og	begge	ble	kalt	Divanen.	229

	Oxfeldt	(2005)	s.	72,	75230

	Haugsted	(1993)	s.	42231

	Aftenposten	18.08.1879,	nr.	190,	s.	2:	“København	Tivoli	fyller	36	år.”232
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Dette	sitatet	er	beskrivende	for	den	oppfatningen	som	rådet	om	at	forlystelsessteder	kunne	

fungere	som	sosiale	institusjoner.	Det	er	et	eksempel	på	hvordan	kulturmøter	mellom	

klassene	ble	oppfattet	som	gunstig,	ettersom	man	mente	at	det	hadde	en	oppdragende	effekt.	

Carstensen	markedsførte	sitt	Tivoli	som	liberalt	og	demokratisk,	og	denne	holdningen	ble	

senere	kopiert	av	ledelsen	på	Christiania	Tivoli.	

4.4.1	Å	omdanne	Klingenberg	til	Christiania	Tivoli	

I	tiden	før	Tivander	åpnet	sitt	nye	tivolietablissement,	sørget	han	for	mye	omtale	i	avisene.	I	

juli	1877	meldte	Ny	illustreret	Tidende	at	Klingenberg	nå	skulle	"ryddes	for	SansetraTik,"	og	at	

Tivander	skulle	ansette	en	uniformert	portner	for	å	holde	ro	og	orden. 	SansetraTikk	var	en	233

betegnelse	på	en	rekke	forestillinger,	gjerne	med	kvinnelige	artister,	som	ga	publikum	såkalt	

simpel	underholdning	uten	å	berike	det	åndelige	sinn.	Da	Klingenberg	skulle	ha	nytt	navn	

utlyste	Tivander	en	navnekonkurranse,	og	i	forbindelse	med	konkurransen	annonserte	han	at	

Klingenberg	skulle	forandres	"fra	et	lidet	tækkeligt	Forlystelsessted	for	de	lavere	Klasser,	og	

hæves	til	Rang	af	fashionabelt	Sted	for	værdige	Adspredelser,	i	hvilke	enhver	tør	tage	Del." 	234

Dette	utløste	stort	engasjement.	Over	200	forslag	ble	sendt	inn,	og	mange	av	disse	var	ordspill	

av	Tivanders	eget	navn:	Tivis	Tivoli,	Tivandoli,	Tivanders	Terasse	og	Knutberg	var	noen	av	

dem. 	Vinneren	ble	Christiania	Tivoli,	og	dette	ble	sett	på	som	et	passende	navn	ettersom	det	235

ledet	tankene	over	på	det	københavnske	Tivoli.		

Navnet	Tivoli	hadde	for	øvrig	blitt	prøvd	ut	før,	under	Beyers	ledelse.	I	1857	averterte	han	for	

"Theater	og	Tivoli	i	Haven"	og	"Tivoli	Høst-Fest-Bal"	på	Klingenberg. 	I	en	annonse	fra	1858	236

averteres	det	for	"et	chinesisk	Tempel	med	Tlere	hundrede	forskjellige	Couleurer"	samt	at	

"Haven	oplyses	à	la	Tivoli." 	Dette	forstås	som	en	referanse	til	det	københavnske	Tivoli.	Da	237

Klingenberg	ble	lagt	ut	for	salg	i	1868,	omtales	det	annonsen	i	Morgenbladet	som	

"Etablissementet	Klingenberg	Christiania	Tivoli." 	Tivoli-navnet	festet	seg	imidlertid	ikke	238

ved	etablissementet	under	Beyer,	og	når	det	dukker	opp	senere	Tinnes	det	ingen	henvisninger	

	OMBA	Ny	illustreret	Tidende	4.	årgang:	08.07.1877,	nr.	27,	s.	215:	"Offentlige	Forlystelser."233

	Aftenposten	23.10.1877,	nr.	247A,	s.	3:	"Klingenberg.";	Rasmussen	(1935)	s.	30234

	Aftenposten	05.11.1877,	nr.	258,	s.	2:	"Fra	alle	Kande."235

	Morgenbladet	01.08.1857,	nr.	213,	s.	3;	Morgenbladet	01.11.1857,	nr.	305,	s.	3236

	Aftenbladet	15.05.1858,	nr.	110,	s.	3237

	Morgenbladet	21.02.1868,	nr.	43,	s.	3238
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til	at	navnet	har	blitt	prøvd	ut	før.	Derimot	henvises	det	kommende	Klingenberg	til	som	et	

tivolietablissement	av	Ny	illustreret	Tidende	i	juli	1877,	hvilket	underbygger	at	folk	i	

Christiania	hadde	en	idé	om	hvordan	et	ekte	tivoli	skulle	utformes	og	fungere. 		239

Omdannelsen	fra	Klingenberg	til	Christiania	Tivoli	handlet	både	om	å	endre	stedets	sosiale	

proTil,	samt	å	gjøre	etablissementet	mer	tidsriktig	ved	å	modernisere	og	renovere	anlegget.	

Klingenbergs	gamle	festsal	ble	bygget	om	til	et	varietéteater,	med	en	scene	i	den	ene	enden	av	

rommet,	og	et	stort	åpent	gulv	som	var	fullt	av	hvitmalte	småbord	med	menyen	malt	rett	på	

bordet. 	Servitørene	ble	kledd	i	hvitt,	og	bar	sølvplaketter	med	Tivanders	kallenavn	"Tivis"	240

på	brystet.	I	andre	etasje	fantes	en	spisesal	kalt	Gallerisalen,	med	store	vinduer	i	den	ene	

enden	som	vendte	ned	mot	salen	under.	Her	ble	det	servert	"svensk	Sexa"	(smørbrødbord). 	241

Den	gamle	festsalen	ble	omdøpt	Tivoli	Theater,	men	av	avisene	ble	det	enten	omtalt	som	

varietéteatret	eller	festsalen.	Videre	skal	jeg	benytte	meg	av	det	siste,	for	å	ikke	forveksle	det	

med	det	senere	Tivoli	Theater.	Hovedbygningen	med	restaurant,	Apollosalongen	og	det	gamle	

sommerteateret	ble	pusset	opp	til	det	ugjenkjennelige. 	Hagen	ble	Tiffet	opp	og	Tikk	blant	242

annet	Tlere	fargede	gasslykter,	men	som	følge	av	årstiden	måtte	den	store	omdannelsen	av	

hagen	utsettes	til	våren.	Rudolf	Muus	besøkte	Tivoli	da	hagen	var	ferdig	sommeren	1878,	og	

beskrev	den	utfyllende:	det	fantes	fontene,	Tlere	blomsterbed,	kunstige	grotter,	lysthus	med	

servering,	paviljonger	med	småteatre	(Caglios-,	Kasper-	og	Colibriteatret),	skytebane,	karusell,	

kraftprøver	og	utstilling	av	norske	landskapsmalerier. 	Senere	kom	det	også	til	biljard,	243

kjeglebane	og	skøytebane,	og	noen	ganger	ble	det	satt	opp	provisoriske	telt	til	sirkus	eller	

forskjellige	utstillinger.	Formålet	med	parkanlegget	var	at	det	skulle	etterligne	den	

aristokratiske	lysthagekulturen.		

Tivander	lot	seg	intervjue	Tlere	ganger,	og	han	la	spesielt	vekt	på	hvilket	publikum	han	ønsket	

ved	det	nye	Christiania	Tivoli.	I	en	artikkel	i	Dagbladet	står	det	å	lese	at	etablissementet	i	

fremtiden	skulle	åpnes	for	et	vesentlig	annet	publikum,	enn	det	som	hittil	hadde	vært	dets	

	OMBA	Ny	illustreret	Tidende	4.	årgang:	08.07.1877,	nr.	27,	s.	215:	"Offentlige	Forlystelser."239

	Aftenposten	A-magasinet	(1954)	nr.	84:	"Da	Klingenberg	blev	Tivoli."	Av:	Harry	Randall.	240

	Aftenposten	05.11.1877,	nr.	258,	s.	2241

	Aftenposten	05.11.1877,	nr.	258,	s.	2242

	Muus	(1923)	s.	73243
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stamgjester. 	Ifølge	samme	artikkel	var	det	noen	nødvendige	endringer	som	måtte	foretas	244

for	at	anstendige	mennesker	kunne	vise	seg	der:	

	 Først	og	fremst	vil	den	hele	SangerindetraTik	blive	banlyst	fra	Etablissementet,	og		

	 dernæst	isoleres	Balkommersen,	idet	den	henlægges	til	Theaterbygningen,	med	egen	

	 Indgang	fra	Klingenberggaden.	Paa	den	Maade	vil	det	forhaabentlig	blive	muligt	at		

	 opnaa	den	ydre	Orden	og	Anstændighed,	der	er	et	nødvendigt	Vilkaar	for,	at	ogsaa	den	

	 bedre	Del	af	Publikum	skal	kunne	besøge	Stedet. 		245

Av	ordlyden	i	artikkelen	er	det	grunn	til	å	tro	at	den	ble	skrevet	på	grunnlag	av	et	intervju	med	

Tivander. 	Denne	artikkelen,	og	spesielt	utdraget	over,	ble	hyppig	sitert	av	andre	aviser	i	de	246

påfølgende	dagene. 	Den	har	også	blitt	sitert	i	diverse	erindringsmateriale	og	nyere	247

historiske	tekster. 	Innholdet	i	artikkelen	forstås	derfor	som	representativt	for	samtidens	248

holdninger.		Videre	skal	vi	se	litt	nærmere	på	hva	som	kommuniseres.	

Utdraget	fra	artikkelen	fokuserer	på	hovedtrekkene	i	omdannelsen	fra	Klingenberg	til	

Christiania	Tivoli.	Det	males	et	bilde	av	Klingenberg	som	et	svært	uanstendig	sted.	Dette	

stemmer	imidlertid	ikke	helt	med	sannheten.	Klingenberg	tapte	riktignok	ryktet	sitt	under	

Beyers	ledelse,	men	det	falt	ikke	til	samme	nivå	som	det	hadde	vært	før	1820-tallet.	Gjennom	

hele	1870-tallet	ble	det	arrangert	teaterforestillinger,	folkefester	og	forskjellige	utstillinger	på	

Klingenberg,	som	trakk	til	seg	det	høykulturelle	publikummet.	Det	ble	også	publisert	

anmeldelser	og	gode	omtaler.	 	Under	ledelse	av	Vilhelm	Åhman,	som	tok	over	etter	Beyer	i	249

1874,	ble	det	holdt	en	rekke	klassiske	konserter,	sirkus	og	kunstutstillinger.	I	oktober	1877	

opptrådte	Christiania	Handelsforenings	amatørskuespillere	"Bandebrødrene"	i	Klingenbergs	

	Dagbladet	29.10.1877,	nr.	252,	s.	1244

	Dagbladet	29.10.1877,	nr.	252,	s.	1245

	Teksten	er	skrevet	som	en	artikkel,	men	bærer	preg	av	å	være	en	reklametekst	for	Tivoli,	hvilket	246

tyder	på	at	artikkelen	bygger	på	et	intervju.	I	1877	fantes	ikke	krav	om	tydelig	skille	mellom	
journalistikk	og	reklame.	Kommentarer	som	"herom	skulle	vi	senere	bringe	nærmere	Meddelelser"	
antyder	direkte	kontakt	mellom	journalist	og	intervjuobjekt.	

	Se	for	eksempel	Aftenposten	03.11.1877,	nr.	257A,	s.	2;	Ny	illustreret	Tidende	04.11.1877,	nr.	44,	s.	247

350:	"Offentlige	Forlystelser.";	Romsdals	Amtstidende	08.11.1877,	nr.	111,	s.	1.	

	Se	for	eksempel	Boye	(1976)	s.	126;	Melvold	(2003)	s.	11;	Rasmussen	(1935)	s.	30.248

	Se	for	eksempel	anmeldelse	av	operetten	"Røverne"	fra	1871;	stykket	ble	beskrevet	som	slående,	og	249

skal	ha	fremkalt	stort	bifall	blant	publikum.	Fra	Aftenposten	03.07.1871,	nr.	151,	s.	2.	
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teater,	med	stykket	"8	timer	rundt	Christiania".	Stykket	ble	spilt	10	kvelder	til	fulle	hus,	og	det	

publikummet	som	hadde	troppet	opp	var	Christiania	Theaters	stamgjester. 		250

Allikevel	insisterte	hovedstadens	publikum	på	å	huske	Klingenberg	som	et	såkalt	tarvelig	sted,	

etter	at	det	ble	kjent	at	stedet	skulle	omdannes	til	et	tivolietablissement.	På	bakgrunn	av	

utdraget	over	skal	vi	derfor	se	nærmere	på	hva	som	ble	oppfattet	som	negativt	ved	

etablissementet:	"SangerindetraTik,"	"Balkommersen"	og	"den	ydre	Orden	og	Anstændighed."	

4.4.2	"SangerindetraVik"	

SangerinnetraTikken	det	henvises	til	var	lystige	konserter	gitt	av	mer	eller	mindre	lettkledde	

damer,	eller	"kortskjörtet	letsind, "	i	Apollosalongen	på	Klingenberg.	Slike	forestillinger	ble	251

av	samtiden	oppfattet	som	sanseforestillinger,	hvilket	innebar	ren	underholdning	for	sansene	

uten	noen	form	for	opplysning.	Det	kan	derfor	sies	å	være	det	motsatte	av	det	høyere	teater,	

som	ble	oppfattet	som	en	dannelsesanstalt.	Ordet	traTikk	brukes	her	i	betydningen	en	

omsetningen	av	mennesker	eller	virksomhet	av	ulovlig	type.	Ordet	kan	også	være	en	

betegnelse	på	skammelig	sosial	omgang,	eller	prostitusjon.	Det	var	et	ord	som	ofte	ble	brukt	til	

å	karakterisere	en	strøm	av	mennesker	i	negativ	betydning.	

Apollosalongen	ble	bygget	på	1830-tallet	under	Caspary,	og	var	opprinnelig	en	konsertsal	

beregnet	på	det	høykulturelle	publikummet.	Under	Beyers	ledelse	ble	det	holdt	lettere	

konserter	med	sangere	og	sangerinner,	og	publikum	endret	seg	til	å	bli	karakteristisk	folkelig.	

Entréen	var	billig,	kun	8-12	skilling.	Repertoaret	besto	delvis	av	originale	sanger,	og	delvis	av	

sanger	fra	andre	teatre.	Spesielt	populære	var	de	sangene	som	hadde	blitt	sensurert	for	

teatret,	og	siden	ble	sunget	usensurert	i	byens	sangerinnepaviljonger. 	Ifølge	senere	252

impresario	på	Tivoli	Harry	Randall,	var	sangerinnene	i	Apollosalongen	den	mest	populære	

attraksjonen	på	Klingenberg. 	Damene	kom	fra	Københavns	kneiper,	og	sto	på	hver	sin	stol	253

under	konserten.	Stamgjestene	sang	med	på	de	velkjente	sangene,	og	kunne	sende	opp	en	

toddy	til	en	av	damene	under	konserten	og	skåle	med	henne	foran	hele	salen.	Randall	hevder	i	

samme	artikkel	at	dette	var	det	eneste	stedet	bortsett	fra	Christiania	Theater	hvor	den	bedre	

	Christiania	Theater	spilte	samtidig	for	tomme	benker,	ifølge	Randall	(1946)	s.	48-50.250

	Nordisk	Tidende	25.05.1899,	nr.	21,	s.	1:	"For	sidste	Gang?"251

	Olsen	(1987)	s.	40252

	Aftenposten	05.06.1917,	nr.	276,	s.	6-8:	"Klingenberg	og	Tivoli.	Reminiscenser	fra	gamle	dage."	Av:	253

Harry	Randall.	
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del	av	ungdommen	kunne	vise	seg.	Dette	stemmer	dårlig	med	omtalene	fra	1877.	I	København	

ble	det	såkalte	"Sangerindeuvæsenet"	underlagt	en	kontroll	av	samme	type	som	de	

prostituerte	fra	1860-tallet,	da	politiet	gjennomførte	razziaer	i	syngebule-	og	

vertshusbransjen. 	Bransjen	ble	ikke	sett	på	med	mildere	øyne	i	Christiania.	Fra	1867	måtte	254

"Sangerhusværter"	søke	om	bevilling	fra	politiet	for	ett	år	av	gangen. 	Mellom	1867-71	var	255

det	28	vertshus	som	Tikk	innvilget	denne,	mens	mellom	1877-81	var	det	kun	ett.	Fra	

byvedtektene	av	1866	og	-74,	var	det	bestemt	at	det	ved	offentlige	bevertningssteder	ikke	

skulle	Tinne	sted	noe	som	stred	i	mot	orden	og	sømmelighet,	og	at	forestillingen	ikke	måtte	ha	

et	uanstendig	innhold. 	Hva	som	ble	betegnet	som	sømmelig	og	anstendig,	ble	styrt	av	256

samtidens	sosiale	konvensjoner.	Forfatteren	Rudolf	Muus	omtalte	også	konsertene	i	

Apollosalongen	i	sine	erindringer,	og	bemerket	at	her	gikk	det	temmelig	fritt	for	seg. 	257

Hvorfor	hevdet	Randall	at	den	bedre	delen	av	Christianias	ungdom	kunne	vise	seg	i	

Apollosalongen?	Da	Randall	skrev	artikkelen	i	1917,	kan	syngepiketradisjonen	fra	forrige	

århundre	ha	virket	som	uskyldig	moro,	spesielt	hvis	byens	prominente	borgere	hadde	vært	

publikum	i	sine	yngre	dager.	Studenter	kunne	for	eksempel	godt	vise	seg	på	Klingenberg,	og	

det	ble	holdt	mange	student-	og	russefester	der.	I	tiden	fram	til	1917	hadde	etablissementene	

på	Tivoli	generelt	et	bedre	rykte	på	seg	enn	andre	folkelige	forlystelsessteder	i	Christiania,	

hvilket	kan	ha	påvirket	Randalls	historiske	minne.	Da	det	ble	kjent	at	sangerinnetraTikken	i	

Apollosalongen	skulle	legges	ned,	ble	det	framstilt	som	et	steg	i	riktig	retning	i	samtidens	

aviser.	Det	var	et	ledd	i	å	forvise	det	"sædvanlige	sjoTle	Publikum." 	Men	hvis	vi	skal	tro	258

Randall,	var	også	medlemmer	av	Christianias	sosietet	delaktige	som	publikum	i	

Apollosalongen.		

Syngekneipene	i	København	som	overlevde	myndighetenes	forbudspolitikk	fra	1869,	

gjenoppsto	som	varietéteatre. 	Underholdningsprogrammet	ved	disse	enkle	varietéteatrene	259

besto	av	Tlere	små	enaktere,	og	kvinnelige	eller	mannlige	solister	i	samme	forestilling.	Den	

samme	utviklingen	fant	sted	i	Christiania.	Da	varieté	kom	på	mote	i	Christiania	for	fullt	i	1880-

årene,	benyttet	byens	vertshus	og	ølbuler	seg	av	tidens	anledning	og	omdannet	lokalene	sine	

	Olsen	(1987)	s.	39-41254

	Femtiaars-Beretning	om	Christiania	Kommune	for	Aarene	1837-1886	(1892)	s.	86255

	Kristiania	by's	politivedtægt	og	sundhedsforskrifter	(1899)	§63	og	§68,	s.	31	og	34256

	Muus	(1923)	s.	71257

	Aftenposten	05.11.1877,	nr.	258,	s.	2258

	Olsen	(1987)	s.	49259
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til	varietéteatre.	Blant	de	aller	første	var	Løven	i	Møllergata,	Victoria	Theater	Varieté	(senere	

Alhambra)	i	Akersgata,	og	Frysjuhall	på	Vaterland. 	Syngepiketradisjonen	overlevde	maskert	260

som	enkle	varieténumre,	og	utgjorde	forgjengerne	til	moderne	revy.	

Ved	Tivoli	ble	sangerinnetraTikken	i	Apollosalongen	lagt	ned,	og	lokalet	ble	pusset	opp	til	et	

Tinere	konsertlokale	med	servering.	Lokalet	ble	omdøpt	til	Florasalongen.	Navnet	var	trolig	

inspirert	av	en	paviljong	fra	lysthagen	på	Ullevål	gård,	kalt	Florapaviljongen.	Konsertene	i	den	

nye	Florasalongen	ble	gitt	av	et	fast	orkester,	og	de	gamle	sangerinnene	kom	ikke	tilbake	hit	

under	Tivanders	ledelse.	Samtidig	satset	Tivander	stort	på	mangfoldige	og	kompliserte	

varietéforestillinger	i	Klingenbergs	gamle	festsal.	Blant	et	av	de	mest	populære	innslagene	var	

en	kvinnelig	svensk	sangkvartett,	som	opptrådte	i	varietéforestillingene	mange	ganger	i	løpet	

av	1877-79.	Det	ble	imidlertid	aldri	meldt	om	sanse-	eller	sangerinnetraTikk	under	Tivanders	

ledelse	av	Tivoli.	Vi	kan	derfor	konkludere	med	at	de	svenske	damene	var	akseptable	for	det	

høykulturelle	publikummet,	og	at	det	lyktes	Tivander	å	Tjerne	sangerinnetraTikken.			

4.4.3	"Balkommersen"	

"Balkommersen"	er	en	henvisning	til	det	folkelige	eller	arbeidende	publikummet,	som	deltok	

på	de	såkalt	beryktete	kostyme-	eller	maskeradeballene	i	Klingenbergs	festsal	(på	

folkemunne:	koste-	eller	maskebal).	Ordet	kommers	kom	opprinnelig	fra	tysk,	og	var	en	

betegnelse	på	et	studentgilde. 	På	dansk-norsk	riksmål	Tikk	ordet	den	sekundære	261

betydningen	støyende	samkvem	eller	bråkende	spetakkel.	Det	brukes	her	for	å	betegne	en	

gruppe	mennesker	som	ikke	ble	oppfattet	som	de	beste,	altså	det	folkelige	publikummet	ved	

Klingenbergs	dansetilstelninger.	Det	er	fra	en	slik	dansetilstelning	forfatteren	Rudolf	Muus	har	

gitt	en	levende	skildring:		

	 Damerne	var	av	en	mer	end	tvilsom	art,	og	herrerne	hadde	under	dansen	sine	piper	i	

	 munden	og	dampet	løs	og	røken	blandet	sig	med	støvskyen,	som	gjøv	i	veiret	under	de	

	 dansendes	føtter.	Av	og	til	kom	en	mand	med	en	havesprøite	og	slog	vand	ind	mellem	

	 de	dansende.	Atmosfæren	var	mer	en	frygtelig. 	262

	Berthelsen	(2010)	s.	14260

	Falk	(1991)	s.	400261

	Muus	(1923)	s.	72262
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Maskeradeball	var	i	seg	selv	ikke	nødvendigvis	ensbetydende	med	det	usømmelige.	På	Ullevål	

gård	ble	det	for	eksempel	arrangert	maskeradeball	for	sosieteten	på	nyttårsaften. 	Som	vi	263

skal	se	ble	det	også	holdt	maskeradeball	for	det	høykulturelle	publikummet	i	Christiania	

Theater.	At	det	allikevel	ikke	var	helt	vel	ansett	viser	den	kommunale	avgiften.	Fra	1875	var	

kostymeball	pålagt	en	avgift	på	100	kroner	per	aften,	mens	maskeradeball	måtte	betale	så	mye	

som	400	kroner. 	For	alminnelige	ball	måtte	man	betale	en	avgift	mellom	16	og	48	kroner.	264

Blant	Christianias	sosietet	eksisterte	det	en	negativ	oppfatning	av	hvilke	mennesker	som	dro	

på	Klingenbergs	maskeradefester,	slik	vi	så	i	kapittel	3.	Tjenestejenter	sa	i	1850-årene	gjerne	

at	de	skulle	på	"kostebal"	på	"Klinken." 	I	tillegg	fantes	det	Tlere	offentlige	dansesaler	og	265

lukkete	danseforeninger	i	byen.	Dans	var	en	av	de	mest	populære	formene	for	rekreasjon	

blant	det	folkelige	publikummet,	spesielt	blant	de	unge	voksne	som	hadde	lønnet	arbeid	

utenfor	huset.	Den	amerikanske	arbeider-	og	sosialhistorikeren	Randy	McBee,	gir	en	god	

innføring	i	danse-	og	ungdomskulturen	blant	arbeiderklassen	i	New	York	i	boka	Dance	Hall	

Days	(2000).	Ifølge	McBee	var	dansesalene	populære,	ettersom	de	ga	ungdommene	mulighet	

til	å	utforske	sosiale	relasjoner	og	personlig	stil	utenfor	foreldrenes	vaktsomme	blikk. 	266

Klientellet	ved	dansesalene	besto	for	det	meste	av	ungdommer	fra	arbeiderklassen	og	

immigranter,	og	samtiden	kommenterte	at	folk	som	dro	på	dansesal	var	av	lavere	sosial	status	

enn	folk	som	dro	på	Tine	kabareter	og	restauranter. 	Allikevel	fantes	det	ifølge	McBee	en	viss	267

sosial	rangering	av	dansestedene,	basert	på	publikums	grad	av	kyndighet. 	Dette	268

underbygges	av	at	de	reklamerte	for	hvilke	dansestiler	som	fant	sted	i	de	forskjellige	

etablissementene.	Valsen	krevde	kroppsbeherskelse	og	god	teknikk,	mens	de	nye	sosiale	

dansene	som	kom	ved	århundreskiftet	krevde	økt	tempo,	sømløshet	og	i	større	grad	naturlige	

bevegelser.	Etterhvert	kom	dyredansene	"turkey	trot"	og	"bunny	hug"	som	åpnet	for	

improvisasjon	og	individualitet.	Eliten	foretrakk	vals	eller	two-step,	og	assosierte	de	nye	

folkelige	dansene	med	sex.	De	ble	beskrevet	som	umoralske,	vulgære	og	uanstendige	

bevegelser	til	musikk. 	Dansetilbudet	skilte	de	forskjellige	etablissementene	fra	hverandre,	269

	Collett	og	Frydenlund	(2008)	s.	155.	Yngvar	Nielsen	beskriver	også	i	sine	erindringer	at	folk	fra	263

hans	krets	dro	på	ball	Tlere	ganger	i	året.	Fra	Nielsen	(1910)	s.	324.	

	Helland	(1917)	s.	232264

	Muus	(1923)	s.	70,	gjengitt	i	Melvold	(2003)	s.	5265

	McBee	(2000)	s.	52-53266

	McBee	(2000)	s.	60-61267

	McBee	(2000)	s.	63-66,	basert	på	Peiss	(1986)	s.	93-104.	268

	McBee	(2000)	s.	63269
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og	dermed	også	hvilket	publikum	som	trakk	til	de	forskjellige	stedene.	I	det	følgende	skal	vi	se	

hvordan	dette	også	kan	sies	om	de	forskjellige	dansetilbudene	i	Christiania,	i	en	nærstudie	av	

to	annonser	for	maskeradeball	ved	henholdsvis	Christiania	Theater	og	Klingenberg.	

Den	første	annonsen	er	for	et	maskeradeball	på	Christiania	Theater,	trykket	i	Aftenposten	i	

februar	1868.	Noe	av	det	mest	påfallende	er	annonsens	størrelse.	Den	er	dobbelt	så	stor	som	

annonser	for	alminnelige	teaterforestillinger,	og	må	ha	kostet	dobbelt	så	mye	å	få	trykket.	Det	

var	for	øvrig	ikke	uvanlig	at	Christiania	Theater	trykket	store	annonser	for	spesielle	

anledninger.	Programmet	presenteres	i	mange	forskjellige	fonter,	størrelser	og	tykkelser,	

hvilket	setter	et	høytidelig	preg	på	det	som	presenteres.	Programmet	for	kvelden	er	todelt:	før	
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avmaskering	og	etter	avmaskering.	Det	skal	danses	polonese,	polka	og	vals	under	ledelse	av	

det	franske	ballettpersonalet	fra	den	keiserlige	opera	i	Paris.	Temaet	for	maskeradeballet	

synes	å	være	en	blanding	av	norske	og	franske	innslag.	For	eksempel	er	åpningsnummeret	"La	

Norwegienne"	dedikert	til	Christianias	publikum,	og	sunget	av	en	fransk	sangkvartett.	Men	det	

er	også	en	norsk	sangkvartett	i	kostyme,	som	skal	lede	dansegalopp,	bjørnedans	og	maske-

marsj.	Ballet	åpnes	klokken	8	om	kvelden,	og	avsluttes	klokken	4	om	morgenen.	Deltakere	må	

skrive	seg	opp	på	lister	på	forhånd,	som	blant	annet	er	å	Tinne	hos	noen	av	byens	bokhandlere,	

eller	hos	Det	Norske	Selskab.	Prisene	er	stive:	inngang	til	losjer	og	ball	koster	180	skilling,	og	

til	tilskuerplass	60	skilling.	Til	sammenligning	kostet	en	vanlig	kveld	i	teateret	36-72	

skilling. 	Prisene	til	Christiania	Theater	ble	for	øvrig	sjelden	nevnt	i	annonsene.		270

Den	andre	annonsen	er	for	et	maskeradeball	på	Klingenberg,	trykket	i	Morgenbladet	i	mars	

1868.	Denne	annonsen	er	allerede	nevnt	i	kapittel	3,	under	Beyers	ledelse	av	Klingenberg.	

Annonsen	er	enkel,	og	kun	to	ord	er	fremhevet:	Klingenberg	og	"Folke-Maskebal".	Programmet	

er	presentert	på	en	måte	som	gir	inntrykk	av	at	annonsøren	prøver	å	gi	så	mye	informasjon	

som	mulig,	på	så	liten	plass	som	mulig;	teksten	er	liten,	og	innholdet	bærer	preg	av	

oppramsing.	Festsalen	skal	pyntes	med	en	foss,	en	Tjellhylle,	en	palmelund,	Tlere	grotter	og	

blomsterdekorasjoner.	Norske	sanger	skal	fremføres	av	nasjonalkvartetten	Luren,	samt	en	

ikke-navngitt	damekvartett.	Ballet	åpnes	klokken	7	på	kvelden,	og	avsluttes	klokken	2	om	

natten.	Teksten	avslutter	med	å	konstatere	at	"den	strengeste	Orden	vil	under	hele	Aftenens	

Løb	blive	overholdt."	Billettene	koster	60	skilling,	hvilket	er	billigere	enn	inngangen	til	

Christiania	Theater.	Det	var	allikevel	dyrt	for	en	alminnelig	arbeider,	som	tjente	ca.	20	skilling	

om	dagen	i	1865. 		271

Hva	kommuniseres	til	potensielle	publikummere	i	disse	to	annonsene?	Christiania	Theater	

annonserer	i	høytidelige	former	hvilke	danser	og	hva	slags	musikk	deltakerne	kan	forvente	

seg.	Dette	krever	at	deltakerne	er	kjent	med	dansestilene,	og	har	en	viss	grad	av	kyndighet	

eller	trening.	Kvelden	er	organisert	i	forlystelser	og	dans	i	fastsatt	rekkefølge.	Selv	om	det	i	

prinsippet	er	åpent	for	alle	som	kan	betale	billett,	blir	det	framhevet	at	det	er	et	lukket	

arrangement.	Prisen	på	180	skilling	ekskluderer	større	deler	av	befolkningen,	og	deltakerne	

må	skrive	seg	opp	på	lister	på	forhånd	hvilket	tyder	på	at	det	er	begrenset	med	plasser.	

Tilskuerplassene	er	trolig	beregnet	på	foreldre	som	ønsker	å	holde	tilsyn	med	ungdommene.	

	Priser	i	1837:	Blanc	(1899)	s.	103.	Priser	på	1890-tallet:	Seland	(1990)	s.	106.270

	Norges	of\isielle	statistikk	[…]	1948	(1949)	s.	366,	tabell	193271
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Utover	dette	er	det	ingen	formaninger	til	publikum.	I	annonsen	til	Klingenberg	legges	det	vekt	

på	at	orden	skal	overholdes,	hvilket	kommuniserer	til	leseren	at	dette	ikke	er	selvsagt.	Slike	

formaninger	antyder	at	det	er	et	erfaringsmessig	behov	for	å	holde	publikum	under	kontroll.	

Videre	kan	vi	lese	at	det	skal	serveres	forskjellige	forfriskninger.	Alkohol	var	en	stor	del	av	

dansesalkulturen	blant	det	arbeidende	folk,	hvilket	forsterket	sosietetens	inntrykk	av	at	de	

folkelige	dansetilstelningene	var	uanstendige.	Christiania	Theaters	annonse	legger	vekt	på	det	

eksotisk	fasjonable	og	lover	publikum	en	underholdende	og	glimrende	aften,	mens	

Klingenbergs	annonse	legger	vekt	på	sensasjoner	da	festsalen	nærmest	er	bygget	om	til	en	

jungel,	og	det	loves	en	interessant	aften.	Sensasjonelle	begivenheter	ble	assosiert	med	en	slags	

Tlukt	fra	hverdagen,	at	man	kunne	drømme	seg	bort	og	glemme	sitt	eget	strevsomme	liv	for	en	

stund,	hvilket	appellerte	til	det	folkelige	publikummet.	For	eliten	opplevdes	ikke	besøk	på	

teateret	og	andre	sosiale	tilstelninger	i	like	stor	grad	som	et	avvik	fra	hverdagen,	da	det	i	

større	grad	var	integrert	i	livene	deres.	Dette	underbygges	av	at	annonsen	for	Christiania	

Theater	framstår	som	profesjonell	og	bygget	på	erfaring.	Klingenbergs	annonse	synes	å	være	

"rasket"	sammen	i	all	hast.	Hos	Klingenberg	nevnes	det	ikke	hva	slags	danser	man	kan	

forvente	seg,	og	heller	ikke	hva	slags	musikk	som	blir	spilt,	utover	at	det	skal	synges	nasjonale	

sanger.	Dette	tyder	på	at	publikum	er	innforstått	med	hva	slags	dansestil	som	skal	Tinne	sted,	

hvilket	igjen	tyder	på	at	publikummet	er	en	form	for	stamgjester.		

I	1868	var	det	eliten	i	Christiania	som	la	føringer	for	hva	som	ble	oppfattet	som	anstendig	og	

uanstendig.	Dans	og	maskeradeball	ble	ikke	nødvendigvis	assosiert	med	det	uanstendige.	Det	

ble	heller	ikke	dyredanser,	slik	tilfellet	ifølge	McBee	var	i	New	York	-	ved	Christiania	Theater	

skulle	det	blant	annet	danses	bjørnedans.	Det	krevdes	dog	organiserte	rammer	for	at	

maskeradeball	og	dyredanser	skulle	passe	inn	i	det	høykulturelle	bildet	av	god	og	

åndsberikende	rekreasjon.	Med	utgangspunkt	i	Klingenbergs	annonse	kunne	det	virke	som	at	

"hvem	som	helst"	dukket	opp	her,	og	at	de	samme	menneskene	hadde	lave	standarder	for	god	

bruk	av	fritid.	Det	var	dette	inntrykket	den	dannete	eliten	hadde	av	det	folkelige	publikummet.	

Dette	førte	til	et	nedlatende	syn	på	folkelige	forlystelser,	hvilket	ga	grobunn	for	fordomsfulle	

uttrykk	som	"Balkommersen."	

4.4.4	"Den	ydre	Orden	og	Anstændighed"	

Christiania	Tivoli	var	ment	å	være	et	Tint	sted	for	et	Tinere	publikum,	og	samtiden	så	det	som	

nødvendig	å	Tjerne	både	ballgjestene	og	sangerinnetraTikken	fra	etablissementet	for	å	oppnå	

dette.	Men	det	var	ingen	av	delene	som	egentlig	ble	Tjernet.	Sangerinnene	gjenoppsto	som	

enakts-varieténumre,	og	balltilstelningene	ble	Tlyttet	til	Klingenbergs	gamle	teaterbygning.	
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Dette	var	et	eldre	trehus	som	lå	på	hjørnet	av	Klingenberggaten	og	Bakkegaten.	Som	et	ledd	i	

omdannelsen	av	Klingenberg,	ble	bygningen	omgjort	til	en	dansesal	og	pusset	opp.	Innsiden	

skulle	etterligne	en	bergsal,	med	grotter	langs	veggene	som	fungerte	som	losjer.	Kelnerne	ble	

kledt	i	nissekostymer.	Det	var	her	de	såkalte	nisseballene	fant	sted,	hvilke	skulle	vise	seg	å	bli	

like	beryktet	som	de	tidligere	balltilstelningene	ved	Klingenberg.	I	forskjellige	historiske	verk	

og	erindringer	husker	forfatterne	ofte	feil	om	når	nisseballene	fant	sted,	trolig	som	følge	av	at	

de	ble	assosiert	med	det	gamle	etablissementet	Klingenberg.	For	eksempel	skriver	Odd	Bang-

Hansen	i	boka	Chat	Noir	og	norsk	revy	(1961)	at	"med	inngang	fra	Bakkegaten	12	lå	

Klingenberg	festlokale.	Her	var	altså	bakporten	åpen	mot	Vika,	og	inn	gjennom	smatt	jentene	

fra	Vikas	gledeshus	til	"nisseball"	som	slett	ikke	hadde	det	beste	ord	på	seg." 	I	1917	skrev	272

Harry	Randall	i	en	historisk	artikkel,	at	nisseballene	var	beregnet	på	et	"tarvelig	publikum	og	

blev	strax	tilholdssted	for	byens	værste	fruentimmer." 	Nisseballene	ble	også	omtalt	som	273

uanstendige	av	samtidens	romaner. 	At	nisseballene	hadde	et	langvarig	og	dårlig	rykte,	274

underbygges	av	følgende	sitat:	"Disse	baller	udarter	sig	i	regelen	til	rene	"nissebal",	hvor	

enhver	danser	sin	egen	sjæve	vei	og	hvor	balregler	og	orden	er	aldeles	ukjendt." 	Det	ble	275

skrevet	av	en	journalist	i	Nordisk	Tidende	som	hadde	besøkt	en	dansesal	i	New	York,	nesten	

30	år	etter	at	det	siste	nisseballet	hadde	blitt	holdt	i	Christiania.	

Til	tross	for	Tivanders	forsikringer	i	avisen	om	at	de	gamle	ballgjestene	skulle	forvises,	hadde	

han	altså	en	annen	agenda.	Årsaken	til	at	han	ikke	ønsket	å	forvise	ballgjestene	helt,	var	trolig	

ettersom	de	hadde	lagt	igjen	en	del	penger	på	Klingenberg.	Det	var	en	publikumsgruppe	

Tivander	ikke	hadde	råd	til	å	forvise.	Sangerinnene	i	Apollosalongen	hadde	vært	den	mest	

populære	attraksjonen	på	Klingenberg	og	ga	følgelig	den	stødigste	inntekten,	hvilket	nå	var	

Tivanders	plan	for	nisseballene.	For	å	oppnå	dette	var	han	avhengig	av	at	publikum	kom	

tilbake	igjen	og	igjen,	og	han	måtte	derfor	gjøre	nisseballene	interessante	og	ettertraktede.	

Som	følge	av	den	kommunale	avgiften	nevnt	over,	ville	det	være	for	kostbart	å	arrangere	

kostyme-	eller	maskeradeball	på	jevnlig	basis.	Nisseballene	falt	inn	under	kategorien	

alminnelige	ball,	og	var	kun	pålagt	en	avgift	på	mellom	16	og	48	kroner.	Ombyggingen	til	en	

bergsal	var	trolig	et	forsøk	på	å	tilføre	dansetilstelningene	et	sensasjonelt	preg,	hvilket	

	Bang-Hansen	(1961)	s.	55272

	Aftenposten	05.06.1917,	nr.	276,	s.	6-8:	"Klingenberg	og	Tivoli.	Reminiscenser	fra	gamle	dage."	Av:	273

Harry	Randall.	

	Se	for	eksempel	Garborg	(1886)	kap.	IX;	Rosse	(1970)	s.	49-51.	Se	også	omtale	av	jenter	som	går	på	274

ball:	Muus	(1926)	s.	124-125.

	Nordisk	Tidende	11.11.1909,	nr.	45,	s.	3:	"Hoboken-Sangernes	Konsert."275
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appellerte	til	det	folkelige	publikummet.	Det	vites	ikke	med	sikkerhet	hvorfor	Tivander	kledde	

kelnerne	i	nissekostymer,	men	det	kan	spekuleres	i	om	dette	var	en	videreføring	av	

gårdsnissen,	som	de	innvandrende	bøndene	kjente	som	gårdens	beskytter.	Nissen	kan	også	ha	

vært	et	symbol	på	det	ekte	norske.	Det	kan	også	kun	ha	vært	ment	som	et	humoristisk	påfunn.	

Med	litt	godvilje	kan	nissekostymene	også	tolkes	som	et	stikk	mot	den	kommunale	avgiften.	

Tivander	satte	opp	sperringer	mellom	den	gamle	teaterbygningen	og	det	øvrige	

etablissementet,	i	et	forsøk	på	å	atskille	nisseballene	fra	det	virkelige	Tivoli. 	Inngangen	til	276

det	avgrensete	området	lå	nederst	i	Klingenberggaten.	Ifølge	en	journalist	i	Aftenposten	var	

ballgjestene	"nu	aldeles	afstængt	fra	Haven." 	En	journalist	i	Ny	illustreret	Tidende	var	svært	277

positiv	til	dette,	og	føyde	til	at	"ingen	af	disse	ubehagelige	Gjæster	[skal]	komme	ind	i	Haven	

eller	vise	sig	for	det	gode	Publikum." 	Nisseballene	skulle	heller	ikke	assosieres	med	Tivoli-278

navnet.	I	annonsene	i	avisene	ble	lokalet	kun	henvist	til	som	"Klingenberggaden	No.	2." 	279

Vanligvis	skrev	Tivander	under	Tivolis	annonser	med	fullt	navn	og	tittel,	men	annonsene	for	

nisseball	ble	publisert	usignerte.	Annonsene	for	Tivoli	og	nisseball	ble	også	atskilt	i	avisen,	og	

var	ofte	ikke	ved	siden	av	hverandre. 	280

I	anledning	åpningen	av	Tivoli,	skrev	en	journalist	i	Ny	illustreret	Tidende	at	nisseballene	var	

en	foreløpig	løsning. 	Dette	ble	trolig	skrevet	på	bakgrunn	av	et	intervju	med	Tivander,	og	281

forteller	oss	at	nisseballene	var	omdiskuterte	allerede	før	de	begynte.	Det	er	ikke	

overraskende	med	tanke	på	de	tidligere	beryktede	balltilstelningene.	Vi	kan	ikke	vite	om	

Tivander	pyntet	på	sannheten	med	hensikt	eller	om	han	mente	det	som	ble	sagt,	men	som	vi	

skal	se	ble	nisseballene	holdt	i	Klingenberggaten	2	så	lenge	Tivander	var	involvert	i	driften.			

Ballgjestene	Tikk	altså	sin	egen	inngang	og	sitt	eget	avgrensete	område	på	Tivoli.	Samtidig	

reiste	Tivander	en	ny	hovedinngang	fra	hjørnet	av	Stortingsgaten	og	Klingenberggaten.	

Inngangen	var	utformet	som	en	portal,	og	var	inspirert	av	inngangen	til	det	københavnske	

Tivoli.	En	opplyst	allé	ledet	derfra,	omringet	av	trær	og	blomsterbed,	opp	til	et	Karl	Johan-

	Berthelsen	(2009)	s.	196276

	Aftenposten	03.11.1877,	nr.	257A,	s.	2277

	OMBA	Ny	illustreret	Tidende	4.	årgang:	04.11.1877,	nr.	44,	s.	350:	"Offentlige	Forlystelser."278

	Aftenposten	24.12.1877,	nr.	300,	s.	3:	Annonse	for	Christiania	Tivoli	og	Nisse-Bal.279

	Aftenposten	15.11.1877,	nr.	267A,	s.	3:	Annonser	for	Christiania	Tivoli	og	Nisse-Bal.	280

	OMBA	Ny	illustreret	Tidende	4.	årgang:	04.11.1877,	nr.	44,	s.	350:	"Offentlige	Forlystelser."281
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monument	med	norske	og	svenske	våpen,	og	videre	opp	til	hovedbygningen	som	inneholdt	

restaurant	og	små	og	store	lokaler	for	utleie.	Alleen	førte	videre	herfra	ned	bakken	til	det	nye	

teateret,	som	var	bygget	i	Klingenbergs	gamle	festsal.	I	anledning	åpningsdagen	var	alleen	

pyntet	med	røde,	blå	og	hvite	lykter.	

Parallelt	med	endringen	av	det	ytre	ble	også	underholdningstilbudet	endret,	fra	enkle	

komedier	og	operetter	til	konserter,	teater,	folkefester,	utstillinger,	sirkus	og	varieté.	Som	

beskrevet	i	forrige	kapittel	hadde	varieté	slått	igjennom	i	Europa	som	en	ny	populær	form	for	

scenisk	underholdning.	Tivander	hadde	sterk	tro	på	at	varieté	var	det	som	skulle	til	for	å	

bringe	det	kulturelt	og	sosialt	atskilte	publikummet	i	Christiania	sammen.	Som	beskrevet	ble	

varieté	forbundet	med	folkelige	forlystelser,	men	kom	både	i	høykulturelle	og	

populærkulturelle	former.	Den	første	tiden	gikk	det	godt;	uansett	hva	Tivander	satte	på	

plakaten	var	det	nytt	og	spennende.		

Alle	de	nye	endringene	ble	gjort	med	et	mål	om	å	tiltrekke	seg	et	Tinere	publikum	enn	det	

"sædvanlige."	Den	nye	planløsningen	signaliserte	at	enkelte	forlystelser	var	bedre	enn	andre,	

og	følgelig	også	hvilket	publikum	som	benyttet	seg	av	dem.	Dette	var	et	premiss	som	
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appellerte	til	det	høykulturelle	publikummet.	De	gjentakende	uttalelsene	om	det	nye	Tivolis	

eleganse	og	anstendighet,	bidro	til	å	styrke	den	sosiale	proTilen.	På	den	måten	sørget	Tivander	

for	at	orden	og	anstendighet	tilsynelatende	ble	ivaretatt.	

4.5.1	Driften	av	Tivoli	i	årene	1877-1879	

Tivanders	leiekontrakt	med	Klingenbergs	nye	Interessentskab	ble	tinglyst	23.	august	1877,	og	

overtakelse	ble	satt	til	1.	november.	Tivander	driftet	Christiania	Tivoli	fram	til	18.	september	

1879,	da	han	måtte	begjære	seg	konkurs.	Kontrakten	ble	underskrevet	av	arkitekt	Ove	Ekman	

på	vegne	av	interessentskapet.		

Det	følgende	er	en	gjennomgang	av	Tivanders	drift	av	Christiania	Tivoli.	Som	følge	av	

avgrensingen	på	knapt	to	år,	har	det	vært	mulig	å	spore	hendelser	på	Tivoli	måned	for	måned.	

Informasjonen	er	i	stor	grad	basert	på	rubrikker,	artikler	og	annonser	i	Aftenposten,	som	var	

den	avisen	som	skrev	aller	mest	om	Tivoli.	Den	er	også	basert	på	kildesamlinger	fra	

Nasjonalbiblioteket,	og	pantebøker	og	-registre	fra	Statsarkivet.	Driften	er	delt	inn	i	tre	

kategorier	som	blir	gjennomgått	kronologisk:	markedsføring	og	omtale,	publikum	og	økonomi	

og	eierskap.	Markedsføring	og	omtale	er	slått	sammen	ettersom	det	ikke	fantes	noe	tydelig	

skille	mellom	journalistikk	og	reklame.	Dette	gjelder	spesielt	rubrikkene.	Ved	å	slå	sammen	

markedsføring	og	omtale	kan	vi	danne	en	forståelse	for	kommunikasjonen	mellom	ledelsen	

ved	Tivoli	og	publikum.	Økonomi	og	eierskap	er	slått	sammen	ettersom	eierskapet	reTlekterer	

hvem	som	investerte	penger	i	Tivoli,	og	hadde	økonomiske	interesser	av	driften.	

4.5.2	Markedsføring	og	omtale	

	 Sikkert	er	det,	at	Stedet	nu	bærer	det	gode	og	anstændige	Præg,	som	blev	lovet,	og	at	

	 man	fra	Begyndelsen	at	dømme	maa	antage,	at	Entreprenøren	er	sin	Opgave	fuldt		

	 voxen. 	282

Christiania	Tivoli	åpnet	sin	nye	port	4.	november	1877,	med	totalt	endret	sosial	proTil.	Det	nye	

anlegget	ble	beskrevet	som	vakkert,	elegant	og	anstendig,	og	Tlere	var	sikre	på	at	

hovedstadens	høykulturelle	publikum	nå	ville	Tinne	veien	dit.	I	forbindelse	med	åpningsdagen	

Tikk	Christiania	Tivoli	mye	omtale	i	avisene.	Journalister	fra	Aftenposten,	Dagbladet	og	Ny	

	OMBA	Ny	illustreret	Tidende	4.	årgang:	11.11.1877,	nr.	45,	s.	358:	"Offentlige	Forlystelser."282
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illustreret	Tidende	var	til	stede	under	åpningen,	og	skrev	lange	notiser	i	dagene	som	fulgte. 	283

Journalistene	var	imponert	over	moderniseringen	av	bygningene,	renoveringen	av	hagen	og	

særlig	den	nye	inngangsportalen.	Varietéforestillingen	i	Tivolis	festsal	ble	omtalt	som	

avvekslende	og	underholdende.	Den	inneholdt	blant	annet	opptredener	av	barneskuespilleren	

Eddy	Gilsey,	akrobatfamilien	Garetta,	"negerkomikeren"	Harry	Randall	(ikke	til	forveksling	

med	forfatter	og	senere	direktør	ved	Tivoli,	Harry	Randall),	svenske	sangere	fra	Det	

Tivanderske	Selskap,	en	sjonglør,	Tlere	dresserte	aper	og	en	pantomime. 	Ifølge	"Rulle"	284

Rasmussen	ble	Eddy	Gilsey	spesielt	populær;	han	ble	omtalt	som	hele	Christianias	yndling,	og	

det	ble	laget	"Gilsey-kaker"	og	komponert	"Gilsey-Polka." 	Åpningsforestillingen	inneholdt	285

også	en	konsert	av	det	Neumanske	Kapell,	som	var	engasjert	som	Tivolis	faste	orkester.	

Journalistene	meldte	om	en	tallrik	folkemengde	og	et	publikum	som	moret	seg	godt.	Køen	skal	

ha	stått	helt	fra	inngangen	og	tvers	igjennom	hele	etablissementet	for	å	komme	inn	i	

festsalen. 	286

Tivander	hadde	løpende	kontakt	med	journalistene	i	Christiania,	og	sørget	dermed	for	

kontinuerlig	omtale	i	avisene.	Han	passet	på	å	fortelle	journalistene	at	det	hadde	kommet	Tlere	

brev	som	uttrykte	glede	over	at	etablissementet	nå	skulle	drives	på	en	annen	måte	enn	

tidligere.	Uttalelsene	ble	deretter	publisert	i	avisene	som	redaksjonelle	rubrikker. 	Ved	bruk	287

av	ord	som	skjønn,	smukk,	smakfullt	og	elegant,	spilte	han	på	sosietetens	ønske	om	et	

anstendig	tivolietablissement	i	markedsføringen.	Tivander	engasjerte	kunstnere,	artister	og	

selskaper	til	Tivoli,	og	sendte	deretter	telegram	til	de	forskjellige	redaksjonene	og	ba	dem	

anbefale	de	kommende	forestillingene.	Disse	ble	publisert	som	små	notiser	i	avisen,	og	

begynte	gjerne	med	"Vi	skulle	henlede	Publikums	Opmærksomhed	paa	[…]." 	Notisene	288

beskrev	ofte	artistenes	suksess	der	de	hadde	kommet	fra,	samt	publikums	bifall. 	Slike	289

publikasjoner	passet	godt	inn	i	avisenes	øvrige	innhold,	som	ofte	inneholdt	notiser	og	

anmeldelser	fra	utlandets	teaterverden.	Ved	enkelte	tilfeller	sendte	Tivander	inn	leserinnlegg	

	Aftenposten	05.11.1877,	nr.	258,	s.	2;	Dagbladet	05.11.1877,	nr.	258,	s.	1;	OMBA	Ny	illustreret	283

Tidende	4.	årgang:	11.11.1877,	nr.	45,	s.	358:	"Offentlige	Forlystelser."

	Aftenposten	05.11.1877,	nr.	258,	s.	2;	Rasmussen	(1935)	s.	33284

	Rasmussen	(1935)	s.	33285

	Aftenposten	A-magasinet	(1954)	nr.	84:	"Da	Klingenberg	blev	Tivoli."	Av:	Harry	Randall.	286

	Se	for	eksempel	rubrikk	i	Aftenposten	05.11.1877,	nr.	258,	s.	2.287

	Se	for	eksempel	Aftenposten	16.10.1878,	nr.	241A,	s.	2.288

	Se	for	eksempel	Aftenposten	18.05.1878,	nr.	114,	s.	2.289
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til	avisen	selv. 	Det	ble	også	delt	ut	fribilletter	til	journalister	og	redaktører,	slik	at	det	ble	290

publisert	anmeldelser. 	Journalistene	var	som	regel	svært	fornøyde,	og	meldte	om	et	tallrikt	291

publikum.	En	typisk	omtale	kunne	se	slik	ut:		

	 Kristiania	Tivoli	har	[…]	i	denne	Tid	stadfæstet	sig,	at	det	talrige	Publikum,	der	søger	til	

	 det	omdannede	Etablissement,	gjennemgaaende	har	faaet	og	forhaabentlig	vil	beholde	

	 en	anden	og	langt	heldigere	Sammensætning,	end	hvad	man	tidligere	ved	et	Besøg	her	

	 kunde	være	udsat	for	at	møde. 	292

I	januar	1878	lanserte	Tivander	sitt	eget	teaterblad,	"Tivis." 	Dette	kan	ha	vært	inspirert	av	293

Carstensens	Tivoli-Avis	som	ble	publisert	ved	Københavns	Tivoli	fra	1844-46.	Det	kan	også	ha	

vært	et	ledd	i	moderniseringen	av	Tivoli,	ettersom	det	etter	hvert	ble	vanlig	for	offentlige	

teatre	å	publisere	egne	teaterblader.	Christiania	Theater	hadde	også	ett,	som	ble	kalt	

"Mellemakten."	Tivis	ble	publisert	ukentlig,	og	markedsført	som	et	humoristisk	blad. 	Det	294

inneholdt	programmer	og	artikler	som	angikk	Tivoli,	samt	kulturelle	notiser,	humoristiske	

anekdoter,	illustrasjoner	og	annonser.	En	journalist	i	Aftenposten	kalte	bladet	et	bevis	på	at	

Tivander	ikke	sparte	på	noe	for	å	bidra	til	Christiania-publikummets	underholdning	og	

atspredelse. 	295

Av	Tinansiert	markedsføring	brukte	Tivander	reklameplakater	og	annonserubrikker	i	avisene.	

Plakatene	ble	hengt	opp	langs	gjerdet	på	utsiden	av	Tivoli,	ved	billettluken	og	ved	andre	

utsalgssteder	i	byen.	Annonsene	ble	publisert	i	tilnærmet	hvert	nummer	av	Aftenposten,	

Dagbladet	og	Ny	illustreret	Tidende	i	perioden	1877-79.	De	var	som	regel	signert	"Knut	

Tivander	Direktør."	Ved	folkefester	og	andre	spesielle	anledninger	var	annonsene	lange	og	

dekorerte,	med	store	bokstaver	og	forskjellige	fonter.	Noen	ganger	var	de	illustrerte.	Til	daglig	

var	annonsene	korte	og	informative.	

	Se	for	eksempel	Aftenposten	10.01.1879,	nr.	8,	s.	3.290

	NB	TS	ark	A49	(de):	"Fribilletter."291

	Aftenposten	16.11.1877,	nr.	268,	s.	2292

	Aftenposten	17.01.1878,	nr.	14,	s.	3293

	NB	TS	ark	Tivoli	Theater	Program:	utvalgte	numre	av	"Tivis".	294

	Aftenposten	22.01.1878,	nr.	18,	s.	2295
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Fra	1877-78	handlet	annonsene	først	og	fremst	om	varietéforestillingene	i	Tivolis	festsal.	Det	

ble	avertert	for	"Varieté	hver	Dag,"	og	forestillingene	ble	som	regel	akkompagnert	av	det	

Neumanske	Kapell.	Anmeldelsene	var	nesten	utelukkende	positive,	og	varietéartistene	ble	

omtalt	som	kunstnere	hvis	de	var	gode.	Men	så	skjedde	det	en	endring.	I	løpet	av	høsten	1878	

ble	varietéprogrammet	mindre	rikholdig	og	variert.	Fra	å	avertere	for	seks	eller	Tlere	nummer	

i	samme	program,	ble	det	kun	avertert	for	en	artist	eller	et	selskap	av	gangen.	Etter	hvert	

forsvant	ordet	varieté	helt	fra	annonsene,	og	programmet	ble	erstattet	av	operetter	og	

pantomimer.	Journalistene	kommenterte	at	programmet	i	festsalen	var	blitt	mindre	variert. 	296

Dette	tyder	på	at	Tivander	ikke	hadde	ressurser	til	å	opprettholde	de	mangfoldige	og	kostbare	

forestillingene,	hvilket	trolig	var	en	følge	av	publikumsfrafall	og	synkende	inntekter.	Ifølge	

Rudolf	Muus	var	ikke	publikummet	i	Christiania	modent	for	varietéteater,	og	Tivander	var	

derfor	tvunget	til	å	sette	opp	forestillinger	av	lettere	underholdning. 		297

Som	følge	av	dårligere	omsetning,	begynte	Tivander	selv	å	opptre	i	operetter	ved	Tivoli	fra	

februar	1879.		Dette	førte	til	en	mengde	hederlig	omtale	av	hans	skuespillertalent	i	avisene. 	298

På	samme	tid	ble	det	kjent	at	medlemmer	av	Tivanders	tidligere	selskap	hadde	fått	fast	

engasjement	på	Tivoli,	for	å	spille	i	forskjellige	operetter	og	lystspill. 	De	begynte	med	å	sette	299

opp	"Røverne,"	og	selv	om	det	samme	selskapet	hadde	satt	opp	dette	stykket	mange	ganger	på	

det	gamle	Klingenberg,	ble	det	godt	mottatt	av	et	tallrikt	publikum. 	I	løpet	av	300

sommersesongen	ble	også	den	gamle	kassasuksessen	"Jorden	rundt	i	80	Dage"	satt	opp	på	

nytt,	med	Tivander	i	hovedrolle.	I	juli	ble	folkekomedien	"Anderson,	Petterson	og	Lundstrøm"	

satt	opp,	og	anmeldelsen	som	fulgte	var	full	av	lovord:		

	 Hr.	Tivander	[…]	udførte	ogsaa	den	Rolle,	der	udentvivl	hører	til	en	af	hans	bedste	[…]	

	 der	holdt	Publikum	i	den	bedste	Stemning	hele	Aftenen	[…]	thi	da	syntes	Bifaldet	og		

	 Fremkaldelserne	aldrig	at	ville	tage	Ende. 	301

	Se	for	eksempel	Aftenposten	05.12.1878,	nr.	284,	s.	2.296

	Muus	(1923)	s.	74297

	Se	for	eksempel	Aftenposten	15.03.1879,	nr.	63A,	s.	2.298

	Aftenposten	18.02.1879,	nr.	41,	s.	2299

	Aftenposten	18.02.1879,	nr.	41,	s.	2300

	Aftenposten	12.07.1879,	nr.	159A,	s.	2301
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Sangene	fra	komedien	ble	visstnok	sunget	over	hele	byen. 	Tivander	var	kanskje	ingen	god	302

forretningsmann,	men	han	var	åpenbart	beundret	i	Christiania.	Derfor	fortsatte	folk	å	komme	

tilbake	og	se	de	samme	stykkene	igjen	og	igjen.	Som	følge	av	de	komiske	og	musikalske	

operettene,	Tikk	Tivoli	etter	hvert	en	mye	mer	populærkulturell	proTil	enn	hva	som	hadde	vært	

Tivanders	ambisjon.	Klientellet	endret	seg	derfor	fra	å	være	blandet	til	å	i	større	grad	være	

dominert	av	det	folkelige	publikum.	

4.5.3	Publikum	

Tivander	hadde	ambisjoner	om	å	omdanne	Klingenberg	til	et	respektabelt	tivolietablissement,	

og	ønsket	å	samle	et	annet	publikum	enn	det	som	hadde	vært	Klingenbergs	stamgjester.	For	å	

oppnå	dette	måtte	han	Tjerne	det	som	ble	oppfattet	som	simpel	underholdning,	og	endre	

stedets	sosiale	proTil.	Christianias	kulturelle	elite	var	opptatt	av	å	være	mote-	og	tidsriktige,	og	

likte	å	føle	seg	oppdatert	på	hva	som	foregikk	på	Europas	scener.	I	Tivolis	annonser	ble	det	

ofte	lagt	vekt	på	hvor	artistene	hadde	opptrådt	før	de	kom	til	Christiania,	og	at	det	

utenlandske	publikummet	hadde	gitt	"meget	Bifald." 	Tivander	bragte	for	alvor	varieté	til	303

Christiania,	og	da	dette	fortsatt	var	nytt	og	spennende	virket	det	som	en	magnet	på	det	

høykulturelle	publikummet.		

Tivolietablissementer	ble	oppfattet	som	sosiale	institusjoner,	og	hvis	Christiania	Tivoli	skulle	

tilsvare	publikums	forventninger	måtte	publikum	være	blandet.	Tivander	måtte	derfor	

appellere	til	både	det	høykulturelle	og	det	folkelige	publikummet.	Den	oppdragende	effekten	

av	kulturmøter	var	først	og	fremst	beregnet	på	sistnevnte.	I	motsetning	til	i	teateret,	var	det	

akseptabelt	å	le	og	snakke	høyt	under	varietéforestillingene.	Dette	appellerte	til	det	folkelige	

publikummet,	som	var	vant	til	å	oppføre	seg	på	denne	måten	ved	byens	folkelige	skjenke-	og	

serveringssteder.	Det	var	Tlere	elementer	ved	varietésjangeren	som	hørte	hjemme	i	den	

folkelige	forlystelsestradisjonen,	som	for	eksempel	innslag	av	komedianter.	Utdeling	av	

sanghefter	i	salen	oppmuntret	til	allsang,	og	servering	av	mat	og	drikke	under	forestillingene	

tilførte	et	folkelig	preg.	Tivander	benyttet	seg	av	det	demokratiske	idealet	i	markedsføringen	

av	Tivoli,	blant	annet	ved	å	holde	offentlige	fester	og	konserter	som	ble	betegnet	som	folkelige.	

En	ekte	folkefest	var	ment	å	samle	hele	folket,	og	ble	derfor	oppfattet	som	et	sosialt	tiltak.		

	Aftenposten	A-magasinet	(1954)	nr.	84:	"Da	Klingenberg	ble	Tivoli,"	av	Randall;	Morgenposten	302

31.01.1948:	"Kristiania	Tivoli.	Da	hovedstaden	Tikk	sitt	første	virkelige	forlystelsesetablissement,"	av	X.	
I	NBO	TS	ark	A49	(abc).

	Se	for	eksempel	Aftenposten	18.05.1878,	nr.	114,	s.	2.303
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Det	var	ikke	bare	som	følge	av	forretningsvisjonen	at	Tivander	ønsket	et	blandet	publikum;	

hovedstadens	dannete	elite	utgjorde	ikke	nok	mennesker	til	å	danne	et	økonomisk	stabilt	

publikumsgrunnlag.	Det	ville	derfor	ikke	være	lønnsomt	å	utelukke	det	folkelige	publikummet.	

Disse	var	nødvendige	for	at	driften	skulle	gå	rundt.		

I	anledning	åpningsdagen	ble	det	spesielt	kommentert	av	avisene	hvilket	publikum	som	var	til	

stede	på	Tivoli.	Årsaken	til	dette	var	at	det	var	knyttet	store	forventninger	til	Tivanders	løfter,	

om	å	omdanne	det	gamle	Klingenberg	til	et	tidsriktig	og	sosialt	blandet	tivolietablissement.	

Følgende	utdrag	stammer	fra	henholdsvis	Aftenposten	og	Ny	illustreret	Tidende:		

	 Det	glæder	os	at	bemærke,	at	det	Publikum,	der	igaar	hadde	indfundet	sig	paa		

	 Christiania	Tivoli,	ikke	var	det	sædvanlige,	der	færdes	paa	Klingenberg,	men	talte		

	 blandt	sig	ikke	faa	Damer	af	vore	første	Samfundsklasser. 	304

	 Kristiania	Tivoli	blev	[…]	aabnet	i	Søndags	med	en	Folkefest,	som	havde	samlet	en		

	 Mængde	Folk	af	forskjellige	Samfundsklasser	[…].	Det,	som	her	prestæres,	er	sligt,	at		

	 enhver	kan	gaa	did;	der	var	intetsomhelst	af	i	mindste	Grad	stødende	Art	og	vi	tviler		

	 ikke	om,	at	der	i	Hverdagene	ogsaa	vil	komme	adskillige	Damer	ligesom	i	Mandags,	da	

	 der	ikke	var	saa	ganske	faa	tilstede. 	305

Dette	tyder	på	at	Tivander	klarte	å	skape	et	tivolietablissement	slik	samtiden	forventet	det,	og	

at	han	klarte	å	trekke	til	seg	både	det	høykulturelle	og	det	folkelige	publikummet.	Dette	har	

senere	blitt	bekreftet	både	av	Rudolf	Muus	og	"Rulle"	Rasmussen. 	At	det	i	tillegg	var	kvinner	306

på	Tivoli,	var	den	endelige	bekreftelsen	på	at	etablissementet	nå	kunne	kalles	anstendig.		

Det	var	også	barn	på	Tivoli.	Rudolf	Muus,	"Rulle"	Rasmussen	og	Harry	Randall	var	alle	barn	da	

de	besøkte	Tivoli	på	slutten	av	1870-tallet.	Det	Tinnes	også	enkelte	bilder	av	barn	på	Tivoli	(se	

for	eksempel	bildet	over:	Tivanders	inngangsportal).	Det	ble	holdt	barneforestillinger	jevnlig,	

og	disse	var	gjerne	de	samme	varietéforestillingene	som	ellers	gikk	i	Tivolis	festsal,	men	de	ble	

spilt	tidligere	på	dagen.			

	Aftenposten	05.11.1877,	nr.	258,	s.	2304

	OMBA	Ny	illustreret	Tidende	4.	årgang:	11.11.1877,	nr.	45,	s.	358:	"Offentlige	Forlystelser."305

	Muus	(1923)	s.	73-74;	Rasmussen	(1935)	s.	34306
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I	august	1878	besøkte	kong	Oscar	II	Tivoli,	hvilket	ble	omtalt	som	en	stor	ære	for	Tivanders	

etablissement. 	Aftenposten	meldte	at	det	hadde	vært	3000	mennesker	til	stede,	og	at	307

kongen	hadde	virket	svært	fornøyd:	"[forestillingen]	syntes	at	vinde	Hs.	Maj.s.	naadigste	

Bifald,	idet	det	gjentagne	Gange	behagede	Hs.	Maj.	at	applaudere	Præstationerne." 	308

Arrangementet	under	kongens	besøk	hadde	opprinnelig	blitt	avertert	som	en	folkefest	ment	å	

samle	et	blandet	publikum,	men	inngangsprisen	ble	satt	til	to	kroner	hvilket	var	dyrt	for	det	

folkelige	publikummet.	Aftenposten	hadde	visstnok	mottatt	mange	klager	på	at	dette	var	

altfor	dyrt	for	en	"sann	Folkefest." 	Vi	kan	derfor	anta	at	en	stor	andel	av	publikum	var	309

medlemmer	av	sosieteten.	

Ettersom	Tivander	byttet	ut	varietéprogrammet	med	enklere	underholdning,	endret	publikum	

seg	til	å	bli	karakteristisk	folkelig.	Nisseballene	i	Klingenberggaten	2	har	fått	mye	av	skylden	

for	denne	utviklingen.	Nisseballene	var	aldri	ment	å	være	en	del	av	Tivolis	sosiale	proTil.	

Tivander	anstrengte	seg	som	nevnt	for	å	Tjerne	alle	assosiasjoner	mellom	Tivoli	og	

Klingenberggaten	2,	blant	annet	ved	å	sette	opp	fysiske	sperringer.	Nisseballene	ble	holdt	med	

jevne	mellomrom	fra	1877-82.	I	vintersesongen	var	det	ekstra	nisseball,	spesielt	rundt	nyttår	

og	markedsuka.	Inngangen	kostet	1	krone	for	herrer	og	50	øre	for	damer.	Det	var	derfor	

overkommelig	for	en	allminnelig	arbeider	å	dra	på	nisseball	en	gang	i	blant.	Som	beskrevet	ble	

nisseballene	oppfattet	som	uanstendige	tilstelninger.	Det	antydes	Tlere	ganger	at	det	var	

prostituerte	der,	men	dette	vites	ikke	med	sikkerhet. 	Ifølge	Rudolf	Muus	var	nisseballene	310

skyld	i	at	det	etter	hvert	gikk	nedover	for	Tivander:		

	 Her	holdtes	de	saakaldte	Nisseballer,	som	besøktes	av	de	mest	berygtede	kvinder,	der	

	 etablerte	etslags	forbindelse	mellem	dansesalen	og	Vikas	glædeshuse.	Dette	bragte		

	 hele	etablissementet	i	miskredit	og	det	bedre	publikum	svigtet	det. 	311

Nisseballene	bidro	til	å	endre	Tivolis	sosiale	proTil	til	det	dårligere,	men	de	var	billige	å	

arrangere	og	klientellet	var	stabilt.	Vi	må	derfor	anta	at	Tivander	fortsatte	å	arrangere	

nisseball	ettersom	det	ga	en	stødig	inntekt.	Nisseballene	er	allikevel	ikke	alene	skyld	i	at	

	Aftenosten	28.08.1878,	nr.	199,	s.	2307

	Aftenposten	30.08.1878,	nr.	201,	s.	3308

	Aftenposten	28.08.1878,	nr.	199,	s.	2309

	Se	for	eksempel	Bang-Hansen	(1961)	s.	55.310

	Muus	(1923)	s.	74311
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driften	av	Tivoli	etter	hvert	gikk	dårlig.	Dette	skyldtes	de	økonomiske	forholdene	knyttet	til	

kostbare	varietéforestillinger,	samt	at	det	høykulturelle	publikummet	sviktet	Tivoli	etter	hvert	

som	nyhetens	interesse	hadde	lagt	seg.	

4.5.4	Økonomi	og	eierskap	

Tivander	inngikk	leiekontrakt	på	fem	år	med	Klingenbergs	nye	Interessentskab,	fra	november	

1877	til	oktober	1882. 	Av	kontrakten	framkommer	det	at	årlig	leiesum	var	satt	til	30	000	312

kroner,	men	Tivander	var	også	forpliktet	til	å	investere	penger	i	modernisering	og	

forskjønnelse	av	anlegget	hvert	år.	Avdragene	skulle	betales	månedlig.	I	oktober-januar	skulle	

det	betales	1200	kroner,	ettersom	dette	var	lavsesong.	Fra	mai-august	skulle	det	betales	

mellom	3000	og	4000	kroner,	da	sommermånedene	var	høysesong.	Tivander	investerte	sin	

personlige	formue	i	omdannelsen	fra	Klingenberg	til	Tivoli.		

Inngangsprisen	for	Tivoli	ble	satt	til	20	øre	for	hagen,	75	øre	for	festsalen	og	80	øre	for	

gjennomgangsbilletter. 	Barnebillett	var	som	regel	halv	pris.	Ved	spesielle	anledninger	og	313

større	folkefester	ble	prisen	høynet	til	40	eller	50	øre	for	hagen,	og	80	øre	for	festsalen.	Prisen	

var	relativt	lav,	og	hadde	sammenheng	med	at	tivolietablissementer	skulle	være	preget	av	

overTlod.	Ifølge	den	amerikanske	kulturhistorikeren	Kathy	Peiss	var	inngangen	til	folkelige	

forlystelsessteder	billig,	ettersom	eierne	av	slike	steder	hadde	en	forretningsplan	som	innebar	

at	folk	kom	tilbake	igjen	og	igjen. 	Det	var	viktig	å	gjøre	publikum	til	stamgjester.	314

Sesongbilletter	kostet	30	kroner	og	varte	i	tre	måneder,	hvilket	var	en	høy	pris.	Man	måtte	

besøke	Tivoli	nærmere	40	ganger	i	løpet	av	denne	perioden	for	at	det	skulle	lønne	seg	å	kjøpe	

slike.	Dette	indikerer	at	Tivander	ikke	var	en	spesielt	god	forretningsmann.		

I	januar	1879	anskaffet	Tivander	en	skøytebane	til	Tivoli,	hvor	abonnementsprisen	kostet	5	

kroner	for	voksne	og	3	kroner	for	barn.	Dette	førte	til	et	sint	leserinnlegg	til	Aftenposten,	der	

innsender	mente	at	prisen	var	alt	for	høy. 	Tivander	svarte	at	prisen	måtte	være	høy	315

ettersom	"de	nødvendige	Hensyn	til	det	skøiteløbende	Publikums	Bekvemmelighed	skal	blive	

iagttaget." 	Dette	utsagnet	forstås	som	et	forsøk	på	å	appellere	til	voksne	og	barn	fra	det	316

	SAO	Oslo	byskriverembete:	pantebok	nr.	I	50b,	1877-1878,	s.	459.	312

	Aftenposten	12.11.1877,	nr.	264,	s.	2313

	Peiss	(1986)	s.	128314

	Aftenposten	08.01.1879,	nr.	6,	s.	3315

	Aftenposten	10.01.1879,	nr.	8,	s.	3316

�78



høykulturelle	publikummet.	Da	skøytebanen	åpnet	et	par	uker	senere,	ble	det	allikevel	solgt	

enkeltbilletter	til	25	øre.	

Tivoli	hadde	også	en	del	inntekter	fra	salg	av	mat	og	drikke.	Det	var	servering	i	Gallerisalen,	

Tivolis	festsal,	Florasalongen	og	hovedbygningen.	I	festsalen	var	det	servering	av	mat	og	

drikke	mellom	varieténumrene.	I	Florasalongen	ble	det	servert	lunsjbuffet	og	holdt	"Wiener	

Café	Concert"	hver	dag. 	Lunsjen	kostet	30	øre,	men	om	man	bare	skulle	se	på	konserten	var	317

det	gratis.	Etter	ett	år	ble	dette	endret,	da	det	ble	innført	spiseplikt	til	kaffekonsertene.	For	1	

krone	og	50	øre	Tikk	man	tilgang	til	Gallerisalen	over	Tivolis	festsal,	hvor	man	kunne	forsyne	

seg	fritt	av	"svensk	Sexa"	samt	drammer	og	akevitt.	Forfatter	Harry	Randall	bemerket	at	til	

tross	for	denne	overTloden	av	mat	og	drikke,	var	det	sjeldent	mange	oppe	i	Gallerisalen. 	318

Høsten	1878	ble	prisen	senket	til	1	krone,	og	høsten	1879	ble	den	igjen	senket	til	50	øre.	

Prisreduksjonen	forstås	som	et	forsøk	på	å	øke	omsetningen	ved	å	tiltrekke	seg	Tlere	kunder.	

Formålet	med	Gallerisalen	var	å	tilføre	Tivoli	preget	av	den	aristokratiske	lystkulturen;	luksus	

og	overTlod	skulle	være	tilgjengelig	for	alle.	Men	salen	var	åpenbart	ikke	godt	besøkt.	Årsaken	

til	dette	var	trolig	at	man	like	så	greit	kunne	bestille	mat	og	drikke	nede	i	festsalen.	Der	kostet	

et	smørbrød	10	øre,	og	et	glass	toddy	eller	en	Tlaske	øl	40	øre. 	Det	antas	at	Gallerisalen	har	319

gått	med	underskudd.		

Tivoli	hadde	også	inntekter	fra	salg	av	Tivis	og	annonseplass	i	denne.	Tivis	ble	publisert	

ukentlig,	og	kostet	opprinnelig	10	øre	og	senere	15	øre.	Annonseplass	kostet	opprinnelig	6	

kroner	og	senere	8	kroner	per	måned.	I	hvert	nummer	av	Tivis	var	det	omtrent	15	

annonseplasser. 	Dette	tilsvarte	en	inntekt	på	120-200	kroner	hver	måned,	hvilket	var	et	320

verdifullt	driftsbidrag.	Det	vites	imidlertid	ikke	hva	det	kostet	å	publisere	Tivis	eller	hvor	

mange	utgaver	som	ble	solgt.	Fra	oktober	1878	begynte	Tivander	å	leie	ut	Florasalongen	og	

hovedbygningen	til	private	selskaper. 	Dette	tyder	på	at	Tivander	hadde	behov	for	å	øke	321

inntektene	sine.		

	Aftenposten	16.11.1877,	nr.	268,	s.	3317

	Aftenposten	A-magasinet	(1954)	nr.	84:	"Da	Klingenberg	blev	Tivoli."	Av:	Harry	Randall.	318

	NB	TS	ark	Tivoli	Theater	Program:	utvalgte	numre	av	"Tivis."319

	NB	TS	ark	Tivoli	Theater	Program:	utvalgte	numre	av	"Tivis".	320

	Aftenposten	16.10.1878,	nr.	241A,	s.	3321
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Det	kjennes	til	en	anledning	hvor	Tivander	forsøkte	å	øke	inntektene	ved	å	endre	

organiseringen	av	billettsalget.	En	aften	på	Tivoli	i	august	1879	ble	det	holdt	utendørskonsert,	

luftballongferd	med	oppstigning	fra	hagen	og	teaterforestilling	i	Tivolis	festsal. 	Publikum	322

måtte	først	kjøpe	billett	for	å	komme	inn	i	hagen	til	en	sum	av	50	øre,	og	deretter	en	ny	billett	

for	hver	av	forestillingene.	Årsaken	til	at	Tivander	hadde	akutt	behov	for	inntekter	var	

luftballongene.	Oppstigningen	av	disse	var	den	nye,	store	forlystelsen	knyttet	til	europeiske	

tivolier,	men	hver	oppstigning	var	svært	kostbar.	Madame	Godard	var	engasjert	for	å	utføre	

Tlere	ballongferder	med	start	fra	Tivoli,	og	hver	oppstiging	kostet	1000	kroner. 	Prisen	for	å	323

overvære	dette	var	satt	til	30	øre,	men	en	stor	del	av	publikum	ble	stående	utenfor	gjerdet	

uten	å	løse	billett. 	En	journalist	i	Aftenposten	beklaget	seg	over	dette:	324

	 Jeg	tænkte	paa	vor	Ven,	Hr.	Knut	Tivander,	hvor	meget	han	har	gjort	og	hvor	meget	han	

	 gjør	for	vore	Fornøielser,	og	saa	syntes	jeg,	at	nogle	af	de	pene	og	skikkelige	Mennesker,	

	 der	nu	stod	udenfor,	gjerne	havde	kunnet	kjøbe	en	30	Øres	Billet.	Jeg	skulde	endog		

	 være	bleven	mindre	forbauset,	hvis	disse	Mennesker	havde	været	af	den	lavere		

	 Samfundsklasse,	men	midt	[blant]	denne	saa	jeg	mange	saakaldte	bedre	Folk. 	325

Den	nye	organiseringen	av	billettsalget	førte	til	et	sint	leserinnlegg	i	Aftenposten. 	Tivander	326

må	åpenbart	ha	mottatt	Tlere	klager,	ettersom	billettsalget	gikk	tilbake	til	det	vanlige	dagen	

etter.		

Tivander	hadde	store	utgifter	med	modernisering	av	anlegget	og	engasjement	av	artister.	

Disse	ble	som	regel	på	Tivoli	i	en	eller	to	uker	av	gangen.	Av	teaterets	reglement	fra	1882	

framkommer	det	at	Tivoli	også	hadde	noen	faste	ansatte,	blant	andre	maskinmester,	

gassmester	og	garderobepersonale. 	Det	skal	også	ha	vært	ansatt	en	gartner. 	Ledige	327 328

stillinger	ved	Tivoli	ble	utlyst	gjennom	avisene.	Det	Neumanske	Kapell	var	Tivolis	faste	

	Aftenposten	25.08.1879,	nr.	196,	s.	2322

	Aftenposten	16.08.1879,	nr.	189A,	s.	2323

	Aftenposten	11.08.1879,	nr.	184,	s.	2324

	Aftenposten	11.08.1879,	nr.	184,	s.	2325

	Aftenposten	25.08.1879,	nr.	196,	s.	2326

	NB	TS	ark	A49	(de):	"Reglemente	för	Christiania	Tivoli-Teater.	Gällande	från	den	1:sta	Oktober	327

1882."

	OMBA	Ny	illustreret	Tidende	4.	årgang:	08.07.1877,	nr.	27,	s.	215:	"Offentlige	Forlystelser."328

�80



orkester,	og	svært	populære.	Til	tross	for	dette	ble	ikke	kontrakten	fornyet	da	den	gikk	ut	i	

mars	1879. 	De	ble	erstattet	av	et	tysk	orkester	som	tok	navnet	Tivoli	Orkester.		329

Det	Tinnes	mange	indikatorer	på	at	Tivander	hadde	økonomiske	problemer,	deriblant	

overgangen	fra	mangfoldige	varietéforestillinger	til	enklere	underholdning,	prisreduksjon	

eller	endrete	vilkår	i	pris	samt	oppsigelsen	av	det	Neumanske	Kapell.	Som	beskrevet	begynte	

Tivander	selv	å	spille	i	Tivolis	festsal	fra	februar	1879.	I	april	ble	det	holdt	krisemøte	mellom	

Tivander	og	Klingenbergs	nye	Interessentskab,	som	førte	til	at	Tivander	Tikk	

betalingsutsettelse	på	avdragene	og	frist	til	å	ordne	opp	i	de	økonomiske	problemene	til	1.	

oktober	samme	år. 		330

I	september	1879	var	Tivolis	styre	på	møte	med	kreditorene,	hvor	driftsresultatet	for	1878	og	

1879	ble	lagt	fram.	Fra	referatet	i	Aftenposten	kommer	det	fram	at	omsetningen	hadde	gått	

ned	fra	168	174	kroner	i	1878,	til	135	072	kroner	i	1879	i	tidsrommet	februar-august. 	På	331

samme	møte	ble	det	diskutert	hvordan	Tivoli	skulle	driftes	videre	for	å	unngå	konkurs.	Et	

styremedlem	foreslo	å	gå	tilbake	til	Klingenberg,	og	tilby	dans	og	simplere	forlystelser,	samt	

slutte	å	utestenge	"en	viss	Klasse	af	det	laveste	Publikum." 	Dette	forslaget	ble	nedstemt.	332

Derimot	var	det	enighet	om	å	innskrenke	det	faste	personalet	og	gjøre	menyen	enklere,	samt	å	

selge	Florasalongen.	Det	var	også	enighet	om	å	fortsette	å	drifte	Klingenberggaten	2,	hvilket	

underbygger	at	nisseballene	ga	en	stødig	inntekt.	Styret	rakk	imidlertid	aldri	å	gjøre	noen	

endringer,	da	Tivander	måtte	begjære	seg	konkurs	allerede	18.	september	1879. 	Ifølge	333

Aftenposten	hadde	to	av	kreditorene	truet	med	utkastelse	hvis	Tivander	ikke	gjorde	opp	for	

seg. 	Styret	ansatte	hotelleier	og	restauratør	Sigvart	Asker	til	å	overta	driften,	mens	Tivander	334

ble	ansatt	som	artistisk	direktør.	Sesongen	kunne	derfor	fortsette	uten	avbrudd.	Tivander	

hadde	satset	hele	sin	formue	og	sitt	gode	navn	på	Christiania	Tivoli,	men	sto	igjen	som	en	

ruinert	mann.	Han	var	allikevel	fortsatt	godt	likt	i	Christiania,	slik	følgende	omtale	fra	

Aftenposten	beskriver:	

	Aftenposten	29.03.1879,	nr.	75B,	s.	1329

	Aftenposten	08.09.1879,	nr.	208,	s.	2;	Hörman	(1904)	s.	98330
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	 Vi	tro,	at	denne	Meddelelse	[Tivander	som	artistisk	direktør]	vil	glæde	enhver,	der	har	

	 Interesse	for	Kristiania	Tivoli	og	paaskjønner,	hvad	Hr.	Tivander	har	udrettet	for	at		

	 skaffe	vor	By	et	smukt	og	tidsmæssigt	Forlystelsessted. 	335

4.6	Epilog	

Direktør	Asker	sørget	for	daglig	drift,	mens	Tivander	konsentrerte	seg	om	Tivolis	forlystelser.	I	

løpet	av	året	1880	ble	det	arrangert	noen	større	folkefester,	og	anmeldelsene	var	like	gode	

som	før.	I	september	1880	gikk	Tivanders	arbeidskontrakt	ut,	og	han	forlot	Tivoli	og	dro	

tilbake	til	Sverige	hvor	han	slo	seg	sammen	med	sitt	gamle	selskap.	Han	kom	tilbake	til	

Christiania	Tlere	ganger	i	de	påfølgende	år,	og	hadde	lengre	engasjement	på	Folketheateret	i	

Møllergata	og	Fredriksborg	Tivoli	på	Bygdøy. 	Han	var	også	tilbake	på	Christiania	Tivoli	i	336

1882	som	artistisk	direktør.		

Asker	inngikk	driftssamarbeid	med	restauratør	A.	Paulsen	i	1883,	mens	han	selv	forsøkte	å	

gjøre	karriere	som	impresario	ved	Tlere	av	byens	forlystelsessteder. 	Asker	og	Paulsen	nedla	337

Tivanders	varietéteater,	ettersom	det	aldri	hadde	fått	taket	på	publikum.	I	stedet	satset	de	på	

opera. 	Det	ble	satt	inn	store	ressurser	på	å	få	det	til	å	gå	rundt,	og	repertoaret	var	av	høy	338

kunstnerisk	kvalitet.	Men	publikummet	i	Christiania	var	fortsatt	for	lite	til	å	opprettholde	

stabil,	lønnsom	drift,	og	Tivoli	Opera	ble	nedlagt	i	1886	som	følge	av	store	underskudd. 	339

Nora	Bryggeri	overtok	Tivanders	leiekontrakt	med	Klingenbergs	nye	Interessentskab	i	

1882. 	I	1887	ble	kontrakten	forlenget	med	fem	år.	Leien	ble	senket	til	26	500	kroner,	på	340

betingelse	av	at	leietaker	brukte	minst	2000	kroner	i	året	på	renovering	av	etablissementet.	

Styret	hadde	problemer	med	å	opparbeide	et	respektabelt	rykte	som	var	nødvendig	for	å	drive	

et	lønnsomt	forlystelsessted,	og	det	høykulturelle	publikummet	sviktet	Tivoli. 	Det	hjalp	ikke	341

på	ryktet	at	etablissementet	etter	hvert	var	blitt	svært	forfallent.	Nora	Bryggeri	ønsket	ikke	å	

	Aftenposten	04.10.1879,	nr.	231A,	s.	2335

	Om	Tivander	på	Fredriksborg:	se	Berthelsen	(2009)	s.	213.336

	Bergersen	(1995)	s.	16337

	Dagbladet	28.01.1884,	nr.	28,	s.	1338

	Lindanger	(1997)	s.	41339

	SAO	Oslo	Byskriverembete,	panteregister	nr.	11,	1868-1940,	s.	375340

	Lindanger	(1997)	s.	41341
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bruke	penger	på	å	renovere	anlegget.	I	november	1887	ansatte	Nora	Bryggeri	den	danske	

forretningsmannen	Bernhard	Holger	Jacobsen	som	direktør.	Dette	ble	starten	på	Tivolis	

gullalder,	hvilket	blir	tema	for	neste	kapittel. 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Kapittel	5:	  
"I	Cirkus	er	det	vist	"Tint"	at	applaudere."	 

Gullalder	under	direktør	Jacobsen	1887-1898.	

5.1	Innledning	

	 	

	 De	dage,	da	man	gik	"paa	Klinken"	og	lagde	tolvskillinger	paa	sangerindernes			

	 tallerkener	i	Apollo-salen,	medens	tollerister	og	oppassere	svang	durable	tjenestepiger	

	 paa	nissebal,	er	forlængst	forbi,	og	det	gamle	Klingenberg	blev	i	80-aarenes	slutning		

	 aTlöst	af	Jacobsens	kultiverede	Tivoli	med	schweitzeri,	bodega,	cirkus	og	moderne		

	 hovedbygning. 	342

Sitatet	over	er	hentet	fra	en	historisk	artikkel	publisert	i	Nordisk	Tidende	i	1899.	Tivoli	tapte	

omdømme	i	løpet	av	1880-tallet,	og	ble	etter	hvert	oppfattet	som	forfallent	og	gammeldags.	

Det	er	interessant	å	merke	seg	at	Klingenberg-navnet	ble	brakt	på	bane	igjen	etter	som	den	

sosiale	proTilen	ble	redusert.	Forhold	som	ble	oppfattet	som	uanstendige	ved	Tivoli,	ble	

assosiert	med	det	gamle	etablissementet.	Dette	var	som	beskrevet	i	forrige	kapittel	også	

tilfellet	med	Tivanders	nisseball.	I	1887	ble	danske	Bernhard	Holger	Jacobsen	(1866-1933)	

tilbudt	stillingen	som	direktør.	Hans	evner	som	forretningsmann	og	forhandler	skulle	vise	seg	

å	bli	en	heldig	kombinasjon	for	driften	av	Tivoli.		

Christiania	var	ikke	lenger	den	samme	byen	som	den	hadde	vært	på	1870-tallet.	Folketallet	

hadde	mangedoblet	seg	i	løpet	av	noen	få	tiår.	Flere	mennesker	betydde	Tlere	sosiale	

problemer	og	komplisert	daglig	interaksjon,	men	det	betydde	også	økt	publikumsgrunnlag.	

Tivander	hadde	etablert	seg	i	en	relativt	ny	bransje	i	1877,	og	uansett	hva	han	satte	på	

plakaten	ble	det	oppfattet	som	nytt	og	spennende.	Da	Jacobsen	ankom	Tivoli	hadde	"alle"	et	

forhold	til	underholdningsbransjen.	Christiania	hadde	nå	Tlere	offentlige	parker,	badeanstalter,	

museer	og	gallerier,	samt	en	rekke	små	og	store	serveringssteder	som	tilbød	scenisk	

	Nordisk	Tidende	25.05.1899,	nr.	21,	s.	1:	"For	sidste	Gang?"342
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underholdning.	I	perioden	1883-1899	ble	hele	17	offentlige	teatre	etablert	i	byen. 	343

Jacobsens	Tivoli	befant	seg	derfor	i	en	bransje	hvor	konkurransen	om	publikum	var	hard.		

5.2	Bernhard	Holger	Jacobsen	ankommer	Tivoli	

I	juni	1887	sto	det	en	liten	notis	i	Aftenposten	om	at	Nora	Bryggeri,	som	leide	Tivoli	av	

Klingenbergs	nye	Interessentskab,	hadde	ansatt	danske	Bernhard	H.	Jacobsen	som	artistisk	

leder	og	direktør	for	Tivoli. 	Jacobsen	kom	fra	en	velstående	familie	i	København.	Han	var	344

sønn	av	grosserer	M.	J.	Jacobsen,	nevø	av	geheimeetatsråd	Glückstadt	og	fetter	av	den	styrtrike	

bankdirektør	og	etatsråd	Emil	Glückstadt. 	Selv	startet	Jacobsen	sin	karriere	som	345

forretningsmann	som	14-åring,	men	på	tiden	da	han	ble	tilbudt	direktørstillingen	ved	

Christiania	Tivoli	arbeidet	han	også	som	artistisk	leder	av	en	varieté	i	København.	

Ifølge	notisen	nevnt	over	hadde	Jacobsen	blitt	ansatt	på	grunnlag	av	en	misforståelse.	Denne	

misforståelsen	skal	ifølge	"Rulle"	Rasmussen	ha	gått	ut	på	at	det	ble	sendt	bud	på	"den	store	

Direktør	Jacobsen"	fra	Hotell	National	i	København. 	Bestyreren	av	biljardsalongen	delte	346

etternavnet	Jacobsen	med	direktøren	av	hotellet,	og	skal	ha	ment	at	telegrammet	like	så	greit	

kunne	ha	vært	sendt	til	han.	Han	dro	til	Christiania,	og	skal	ha	overbevist	Nora	Bryggeri	om	at	

han	ville	være	en	bedre	direktør	for	Tivoli	enn	den	virkelige	Jacobsen.	Dermed	ble	Bernhard	

Holger	Jacobsen	ansatt.	Ifølge	teaterhistoriker	Rita	Lindanger	skal	Jacobsen	senere	ha	

benektet	denne	historien	i	et	intervju. 		347

I	denne	perioden	var	avisene	relativt	lunkne	i	sin	omtale	av	Christiania	Tivoli.	Det	er	derfor	

ikke	overraskende	at	skiftet	i	ledelsen	ikke	ble	mottatt	som	en	stor	nyhet.	Da	Tivander	overtok	

Tivoli	i	1877,	hadde	han	gjennom	mange	intervjuer	lagt	vekt	på	at	stedet	skulle	omdannes	til	

et	fasjonabelt	tivoli,	for	et	annet	publikum	enn	det	som	hadde	vært	Klingenbergs	stamgjester.	

Hans	kontakt	med	journalistene	sørget	for	en	mengde	gratis	omtale.	Jacobsen	inntok	en	mer	

beskjeden	proTil.	Før	overtakelsen	1.	november	1887	ble	det	kun	trykket	en	artikkel	om	Tivoli,	

som	meddelte	at	den	kommende	direktøren	var	i	forhandlinger	med	artister	og	sirkustrupper	

	Seland	(1990)	Tigur	nr.	1,	s.	4343

	Aftenposten	06.07.1887,	nr.	360,	s.	2344

	NB	TS	ark	A49:	"Christiania	Tivoli	og	direktør	Bernhard	H.	Jacobsen,"	av:	Haakon	B.	Nielson.	345
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fra	hele	Europa. 	Dette	var	tegn	på	et	kvalitetsløft,	ettersom	Tivoli	i	en	lengre	periode	kun	348

hadde	bydd	på	enklere	varieteer	og	operetter.	Lederskiftet	ble	ikke	dekket	av	Ny	illustreret	

Tidende,	som	ellers	var	svært	oppdatert	på	byens	forlystelsesliv.	Dette	tyder	på	at	Tivoli	i	

denne	perioden	ikke	ble	oppfattet	som	aktuelt.		

Den	store	åpningsdagen	opprant	6.	november	1887,	men	det	skulle	gå	fem	dager	før	den	

første	anmeldelsen	ble	trykket.	Anmeldelsen	innledet	med	setningen	"Kristiania	Tivoli	

aabnedes	isøndags	sine	Porte	som	et	"nyt"	Etablissement,	d.v.s.	akkurat	slig,	som	det	under	

Tivanders	Direktion	begyndte	den	4de	November	1877." 	Journalisten	skrev	at	programmet	349

riktignok	hadde	vært	rikere	enn	det	hadde	vært	den	siste	tid,	men	var	mer	opptatt	av	dårlig	

ventilasjon	i	teateret,	og	støyende	oppførsel	fra	bohemene	i	salen.		

Varieté	hadde	ikke	fått	taket	på	publikummet	under	Tivanders	ledelse,	men	i	løpet	av	1880-

tallet	slo	det	igjennom	i	Christiania	for	fullt.	Jacobsen	satte	derfor	varieté	på	plakaten	igjen.	På	

programmet	sto	det	for	det	meste	musikalske	innslag,	blant	andre	"Romancesangerinde"	

Dagmar	Wildenbrück	København,	og	mandolinister	fra	hertugen	av	Edinburghs	

kammermusikkorps. 	Enhjulssyklisten	Alexandro	Scuri	avsluttet	forestillingen.	Et	nytt	Tivoli	350

Orkester	var	også	fast	engasjert,	under	ledelse	av	kapellmester	Adolf	Hansen.	I	Florasalongen	

spilte	Carl	Howlettes	marionetteater,	som	var	berømt	i	Europa	etter	å	ha	spilt	for	den	engelske	

kongen	og	dronningen. 	Artistene	ble	på	Tivoli	i	omtrent	en	måned,	før	de	ble	avløst	av	nye.		351

I	løpet	av	november	og	desember	ble	anmeldelsene	sakte,	men	sikkert	hyppigere	og	varmere	i	

sin	omtale.	Tivolis	annonser	ble	trykket	i	Aftenposten	og	Christiania	Intelligentssedler,	hvilke	

var	de	avisene	som	også	skrev	mest	om	Tivoli	i	denne	perioden.	Den	første	tiden	var	

annonsene	svært	forskjellige,	hvilket	tyder	på	at	Jacobsen	prøvde	seg	fram	med	hvilken	

markedsføring	som	fungerte	best.	Annonsene	kunne	være	korte	og	informative	eller	lange	og	

detaljerte,	og	de	ble	trykket	i	forskjellige	fonter,	uthevninger	og	skriftstørrelser.		

Jacobsen	sparte	ikke	på	noe	til	jule-	og	nyttårssesongen.	Det	ble	arrangert	varietéforestillinger	

hver	kveld	i	teateret,	med	en	mengde	forskjellige	artister.	Blant	dem	kan	nevnes	

	Aftenposten	06.10.1887,	nr.	538,	s.	2348
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konsertsangerinnen	Dagmar	Linné,	damekomikeren	Man	de	Wirth	(som	egentlig	var	en	

mann),	de	slangesjonglerende	siouxindianerne	Escallew	og	dyreimitator	Bernard	Sloman. 	I	352

hagen	hadde	Sirkus	Paulsen	satt	opp	sitt	store	menasjeri,	og	dessuten	en	zoologisk	utstilling	

bestående	av	en	enorm	samling	dyr:	løver,	tigre,	bjørner,	kenguruer,	aper	og	en	mengde	

andre. 	Som	en	ekstra	kuriositet	ble	det	også	arrangert	utstilling	av	verdens	største	og	353

verdens	minste	okse,	Carlo	og	Molli. 	Avisene	meldte	om	utsolgte	forestillinger	hele	romjula,	354

og	en	enorm	tilstrømning	av	mennesker. 		355

I	løpet	av	to	måneder	hadde	Jacobsen	bevist	at	han	var	en	dyktig	impresario,	direktør	og	

forretningsmann,	og	publikum	var	solgt.	I	1877	hadde	Tivander	brukt	sin	berømmelse	som	et	

trekkplaster	på	Tivoli,	og	dermed	ikke	bare	satset	hele	sin	formue,	men	også	sitt	navn.	

Jacobsen	hadde	enten	ikke	noe	navn	i	Christiania,	eller	ønsket	ikke	å	satse	det.	Han	var	

nærmest	fraværende	i	omtalen	av	Tivoli.	I	avisene	ble	han	kun	omtalt	som	"den	nye	

Directionen."	Det	var	ingen	brakstart	slik	Tivander	hadde	hatt,	men	en	rolig	og	grundig	

etablering	av	Tivoli	som	kvalitetssted.	Dette	brakte	Tivoli	tilbake	i	anmeldernes	gunst,	og	

sørget	for	kontinuerlig	omtale	i	avisene.	

5.3	"Skandalerne	paa	Tivoli"	-	en	anekdote	

I	desember	1888	var	Knut	Tivander	tilbake	på	Tivoli,	engasjert	som	kuplett-	og	visesanger	i	

det	nye	varietéteatret.	Under	en	opptreden	skal	Tivander	ha	fått	slengt	innholdet	av	et	glass	

over	seg	fra	en	fornærmet	gjest	som	satt	med	sine	venner	i	prosceniumslosjen	(fremre	

losje). 	Dette	var	den	dyreste	plassen	i	Tivoli	Theater.	Den	kostet	10-12	kroner,	og	hadde	356

seks	plasser.	På	den	aktuelle	kvelden	var	det	tre	menn	og	to	damer	i	losjen.	Tivander	skal	ha	

nektet	å	synge	videre	før	selskapet	forlot	salen,	hvilket	de	til	slutt	gjorde	etter	press	fra	

publikum.		

Dette	opptrinnet	Tikk	mye	omtale	i	avisene	landet	over,	hvilke	publiserte	motstridende	

historier.	Tivander	hevdet	at	selskapet	hadde	oppført	seg	bråkete	og	forstyrrende,	og	at	han	

	Aftenposten	23.12.1887,	nr.	724,	s.	3352

	Aftenposten	22.12.1887,	nr.	718,	s.	2353

	Aftenposten	29.12.1887,	nr.	730,	s.	2354

	Aftenposten	29.12.1887,	nr.	730,	s.	2;	Aftenposten	31.12.1887,	nr.	734,	s.	3355

	Aftenposten	17.12.1888,	nr.	778,	s.	3356

�87



hadde	forsøkt	å	irettesette	dem	ved	å	"kaste	et	Blik"	på	dem. 	Den	fornærmede	gjesten	sto	357

fram	som	Kand.	jur.	Knud	Johan	Knutsen,	og	hevdet	at	Tivander	ikke	bare	hadde	kastet	et	blikk	

på	dem,	men	kommet	helt	inn	i	losjen	og	sunget	et	"Fruentimmervers"	(et	vers	om	tvilsomme	

damer)	henvendt	til	kvinnene	i	losjen.	Knutsen	hadde	som	svar	ikke	bare	kastet	glassets	

innhold,	men	også	selve	glasset	inn	på	scenen. 	358

Morgenbladet	og	Dagbladet	tok	straks	Knutsens	parti,	og	konstaterte	at	"Hr.	Tivanders	

Optræden	var	"upassende"	for	at	bruge	et	meget	mildt	Udtryk." 	Aftenposten	og	Kristiania	359

Intelligentssedler	tok	Tivanders	parti,	og	hevdet	at	det	hele	hadde	oppstått	som	følge	av	en	

misforståelse,	ettersom	den	aktuelle	sangen	"Konstabelens	Vise"	kunne	forstås	på	Tlere	måter.	

Videre	beklaget	Aftenpostens	journalist	seg	over	at	akademikere	ikke	kunne	holde	seg	for	

gode	til	å	sette	i	stand	"saadanne	skandaløse	Optrin,	selv	om	de	tror	sig	fornærmet." 	360

Dagen	etter	gikk	det	rykter	i	byen	om	at	en	av	de	involverte	parter	ville	forberede	en	

"Extraovation"	for	Tivander. 	Til	kvelden	skal	Tivolis	varietéteater	ha	vært	fullsatt	til	siste	361

plass.	Da	Tivander	entret	scenen	ble	han	møtt	av	en	øredøvende	pipekonsert	fra	den	ene	del	

av	salen,	mens	den	andre	delen	skal	ha	svart	med	livlig	applaus. 	Pipekonserter	var	som	362

nevnt	i	kapittel	3.3	en	vanlig	måte	å	demonstrere	sin	misnøye	på	i	teateret.	Spetakkelet	skal	ha	

pågått	en	god	stund.	Da	Tivander	endelig	begynte	å	synge,	hadde	demonstrantene	reist	seg	fra	

sine	plasser	og	forlatt	lokalet.		

Sakens	utfall	ble	omtalt	i	en	artikkel	i	Dagbladet. 	Direktør	Jacobsen	uttalte	seg	offentlig	om	363

at	Tivander	skulle	få	en	påskjønnelse,	mens	Knutsen	ble	ilagt	en	bot	på	fem	kroner.	Ordlyden	i	

Dagbladets	artikkel	antyder	at	boten	kun	var	en	formalitet;	summen	på	fem	kroner	ble	omtalt	

som	ubetydelig,	men	ifølge	loven	måtte	opptrinnet	få	en	reaksjon.	Journalisten	framla	dette	

som	bevis	på	at	Tivanders	oppførsel	hadde	vært	svært	upassende,	hvilket	Dagbladet	"og	Tlere	
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Aviser	med	os"	hadde	hevdet	fra	sakens	begynnelse. 	Opptrinnet	på	Tivoli	var	siste	gang	364

Tivander	gjestet	Christiania;	han	døde	i	Enköping	i	april	1889.	"Rulle"	Rasmussen	hadde	vært	

til	stede	i	teateret	under	pipekonserten,	og	omtalte	det	hele	som	en	tragisk	hendelse:	"Sic	

[transit]	gloria	mundi"-	så	forgår	en	storhet. 	365

5.4.1	Det	nye	Tivoli,	1888-89	

Etter	en	god	start	fortsatte	Jacobsen	å	holde	et	høyt	nivå	på	forestillingene	og	utstillingene	på	

Tivoli.	Som	følge	av	sin	familie-	og	yrkesbakgrunn	hadde	han	mange	kontakter	i	bransjen.	Han	

brukte	disse	på	reiser	til	Europa,	for	å	engasjere	nye	artister	og	kunstnere	til	Tivoli.	Dette	

resulterte	i	uvanlig	lange	og	mangfoldige	varietéforestillinger,	som	ikke	fant	sin	like	i	

Christiania.	Vanligvis	ble	artistene	engasjert	for	en	måned	av	gangen.	Ofte	var	det	

overlappende	gamle	og	nye	artister	i	forestillingene,	mens	andre	ganger	kunne	Tivoli	friste	

med	"fulstændig	nye	Kræfter."	

Slik	tradisjonen	var	blitt	med	lederskifte	på	Tivoli,	ønsket	også	Jacobsen	å	fornye	og	

modernisere	etablissementet	for	å	gjøre	det	mer	tidsriktig.	Den	første	omdannelsen	fant	sted	i	

begynnelsen	av	sommersesongen	1888.	De	gamle,	forfalne	husene	og	stallene	langs	

Filosofgangen	og	Klingenberggaten	ble	revet;	i	hagen	ble	det	anlagt	nye	blomsterbed	og	bygget	

en	fontene	med	Tisker;	den	elektriske	belysningen	ble	utvidet;	og	det	ble	anskaffet	en	

dampdrevet	dynamo	for	å	holde	det	hele	i	gang. 	Det	ble	også	installert	12	elektriske	366

buelamper	langs	alleen	som	strakte	seg	fra	inngangen	og	gjennom	hagen.	Elektrisitet	var	i	det	

hele	tatt	en	spennende	kuriositet	i	denne	perioden	-	det	var	stadig	varietéartister	på	Tivoli	

som	viste	fram	elektriske	apparater,	og	i	Tivolihagen	ble	det	plassert	en	liten	elektrisk	

innretning,	hvor	man	for	noe	få	øre	kunne	få	seg	en	"støit"	-	et	støt. 	Tivoli	begynte	etter	367

hvert	å	avertere	seg	som	et	elektrisk	opplyst	sted.	Christiania	by	begynte	å	bygge	elektrisk	

gatebelysning	et	par	år	senere,	i	1891.	

I	den	østlige	delen	av	hagen	som	grenset	mot	Filosofgangen	bygget	Jacobsen	et	såkalt	

schweitzeri	som	ble	dekorert	med	levende	blomster,	og	en	bodega	som	serverte	druevin.	Et	

shweitzeri	var	navnet	på	et	serveringssted	i	romantiske	omgivelser.	Til	denne	delen	av	hagen	
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ble	det	kjøpt	inn	nye	småforlystelser:	kjeglebane,	revolverbiljard,	ringspill	og	ballspill.	

Florasalongen	ble	pusset	opp	i	såkalt	sveitsisk	stil,	og	omdøpt	Tivolisalongen.	Det	nye	navnet	

ble	brukt	i	Tivolis	annonser	og	plakater,	men	avisene	fortsatte	å	omtale	det	som	

Florasalongen,	hvilket	tyder	på	at	navnet	ikke	festet	seg	hos	publikum.	Hovedbygningen	som	

lå	på	Tivolis	høyeste	punkt	og	inneholdt	restaurant,	selskapslokaler,	kontorer	og	rom	for	de	

ansatte,	ble	pusset	opp.	Klingenbergs	gamle	festsal	ble	ofTisielt	omdøpt	Tivoli	Theater,	og	ble	

også	pusset	opp.	Fasaden	Tikk	to	løkformede	kupler	og	et	par	store	horn.	Kuplene	var	trolig	

inspirert	av	inngangsfasaden	til	det	københavnske	Tivoli.	Denne	besto	av	en	stor	port	i	såkalt	

persisk	stil,	og	på	hver	side	sto	det	to	kiosker	med	løkformete	kupler. 	Ifølge	"Rulle"	var	368

Tivoli	Theaters	fasade	ment	å	forestille	en	lyre,	men	så	mer	ut	som	et	oksehode	med	to	

kolossale	horn. 	Fasaden	ble	uansett	ikonisk	for	Tivoli	Theater,	og	er	gjengitt	på	mange	369

illustrasjoner.	Det	ble	også	bygget	et	inngangsparti	i	"pompeiiansk	stil,"	og	innført	

nummererte	plasser	og	losjer	til	forskjellige	priser. 	Jacobsen	rev	Tivanders	gamle	370

utendørsscene,	og	erstattet	den	med	et	Tlottere	sommerteater.	Foran	scenen	var	det	servering	

ved	småbord	og	en	tribune.		

Sommersesongen	1888	ble	en	stor	suksess.	Avisene	skrev	en	mengde	anmeldelser	av	de	

forskjellige	forestillingene	og	arrangementene	på	Tivoli,	og	meldte	om	et	tallrikt	publikum.	

Det	ble	særlig	skrevet	om	Høires	jubileumsfest	i	juni,	hvor	hele	byen	hadde	blitt	invitert.	

Inngangen	var	satt	til	25	øre	hvilket	var	billig,	og	det	skal	ifølge	Aftenposten	ha	vært	12	000	

mennesker	til	stede. 	Disse	menneskene	skal	ha	vært	en	blanding	av	byens	forskjellige	371

samfunnsklasser,	både	"de	af	Skjebnen	tilsyneladende	begunstigede,"	samt	de	som	"indtager	

en	forholdsvis	beskeden	Stilling." 	Journalisten	omtalte	dette	som	en	vellykket	blanding.	En	372

typisk	omtale	av	Tivoli	kunne	denne	sommeren	se	slik	ut:	

	 Haven	er	hver	Kvæld	propfuld	af	Mennesker,	som	morer	sig	fortræffelig,	og	det	er	en		

	 Fornøielse	at	lægge	Mærke	til	den	stadig	stigende	Kontingent,	som	det	smukke	Kjøn		

	 levererer	til	Besøget. 	373
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Det	nye	Tivoli	Orkester	under	ledelse	av	kapellmester	Adolf	Hansen	akkompagnerte	

varietéforestillingene,	eller	spilte	egne	konserter	i	hagen.	Med	Københavns	Tivoli	som	

inspirasjon,	ble	det	også	stiftet	et	lite	musikkorps	kalt	"Tivolis	Infanteri."	Korpset	besto	av	ti	

smågutter	i	lyseblå	uniformer,	hjelmer	og	sabler,	som	vekslet	på	å	holde	små	konserter	og	stå	

vakt	rundt	omkring	i	hagen. 		374

Varietéprogrammet	bød	på	en	svært	blandet	sammensetning	av	artister.	Blant	de	det	ble	

skrevet	mest	om,	kan	nevnes	sangerinnene	i	"Den	svenske	Damesextet",	Genées	Balletselskab,	

sjongløren	Robert	Alfonso,	Tiskemennesket	Kolling	Müller,	luftgymnastikkselskapet	Lolo,	

Sylvester	&	Lola	og	det	svenske	operetteselskapet	Vasatheatret. 	Anmelderne	var	særlig	375

begeistret	for	Vasatheateret.	Nesten	et	helt	nummer	av	Ny	illustreret	Tidende	ble	dedikert	til	

portrettbiograTier	av	de	mest	populære	skuespillerne	og	omtale	av	forestillingene.	

Journalisten	åpnet	med	følgende	bemerkning,	som	viser	at	Tivoli	nå	var	en	sterk	konkurrent	

til	selveste	Christiania	Theater:	

	 Sidste	Theater-Sæson	var	Operaen	paa	Kristiania	Theater	Dagens	store	Begivenhed		

	 [men	så	kom	Vasatheateret	i	Tivoli]	og	det	ganske	mærkelige	hændte,	at	Tivoli	Theater	

	 midt	i	Sommersæsonen	samlede	godt,	ofte	fuldt	Hus	hver	Aften	den	ene	Uge	efter	den	

	 anden. 	376

I	midten	av	august	1888	var	det	en	stor	brann	i	Tivolis	hovedbygning. 	Dette	var	den	eldste	377

bygningen	på	Tivoli,	og	hadde	stått	på	tomten	siden	før	Caspary	tok	over	driften	av	

Klingenberg	på	slutten	av	1820-tallet.	Den	ble	fullstendig	ødelagt,	men	det	skulle	vise	seg	å	

være	en	heldig	utvikling.	Klingenbergs	nye	Interessentskab	bevilget	penger	til	å	bygge	en	ny	

og	Tlottere	hovedbygning,	og	Jacobsen	skal	ha	overtalt	dem	til	å	bygge	en	sirkusbygning	

samtidig. 	På	samme	tid	var	det	bygget	sirkusbygninger	i	Tlere	storbyer	i	Europa.	Arkitekten	378

bak	de	nye	signalbyggene	var	Ove	Ekman,	som	satt	i	styret	til	Tivoli.	
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5.4.2	Det	nyere	Tivoli,	1889-90	

I	1889	var	Tivoli	preget	av	voldsom	byggeaktivitet.	Eiendommen	måtte	planeres,	og	en	rekke	

bygninger	måtte	rives.	Jacobsens	nye	sommerteater	måtte	Tlyttes	i	sin	helhet.	Dette	hadde	

visstnok	vært	et	litt	av	et	syn	for	Christianias	innbyggere:	"så	Tikk	byens	borgere	i	1889	se	den	

første	oppsiktvekkende	Tlyttingen	av	et	helt	hus	[…]	med	adskillige	vanskeligheter." 	379

Byggingen	av	den	nye	hovedbygningen	og	sirkusbygningen	startet	i	henholdsvis	mars	og	

juli. 	380

Klingenberggaten	2,	den	gamle	dansesalongen	som	hadde	huset	de	beryktede	nisseballene,	

måtte	nå	rives	for	å	gi	plass	til	den	store	sirkusbygningen.	Det	siste	nisseballet	hadde	blitt	

holdt	i	1882,	da	Tivander	jobbet	på	Tivoli	som	artistisk	direktør. 	I	løpet	av	1880-tallet	381

hadde	det	blitt	avertert	for	enkelte	ball,	men	etter	at	Jacobsen	tok	over	ledelsen	ble	bygningen	

liggende	tom	og	ubrukt.	At	den	nå	skulle	Tjernes	utløste	blandete	følelser	hos	journalistene.	

Dagbladet	omtalte	det	hele	med	en	viss	nostalgi;	det	hadde	tross	alt	vært	dans	på	Tivoli	siden	

1725,	men	nå	var	det	altså	slutt. 	Aftenposten	frydet	seg,	og	mente	at	den	gamle	rønnen	kun	382

hadde	gjort	folk	i	dårlig	humør	ved	den	iøyenfallende	måten	den	representerte	den	"jordiske	

Forkrænkelighed,"	og	hadde	helt	gitt	seg	over	i	"Demimonden"	da	den	under	sine	siste	år	gikk	

under	den	mystiske	tittelen	"Nissebal." 		383

Nyåpningen	av	Tivoli	fant	sted	i	mars	1890.	Klingenbergs	nye	Interessentskab	arrangerte	

festmiddag	for	spesielt	inviterte,	deriblant	byens	prominente	borgere,	utenlandske	diplomater	

og	journalister.	Taler	av	generalkonsul	Peter	Petersen	og	konst.	borgermester	Mastrup	ble	

gjengitt	i	avisen. 	Man	var	svært	opptatt	av	at	byen	nå	kunne	måle	seg	med	Stockholm	og	384

København	og	at	turister	ville	Tinne	seg	til	rette	her,	samt	at	Tivoli	nå	ikke	lenger	kun	skulle	

være	et	mannsdominert	skjenkested,	men	en	møteplass	for	alle	byens	publikummere	og	deres	

familier.	
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Aftenposten	trykte	en	serie	over	to	deler	om	de	nye	endringene,	kalt	"Det	nye	Tivoli." 	Den	385

følgende	beskrivelsen	av	de	nye	bygningene	er	basert	på	denne.	Den	nye	hovedbygningen	ble	

bygget	med	fasade	mot	Stortingsgaten,	og	fungerte	som	inngangsportal.	Den	Tikk	navnet	

Tivoliporten.	Bygningen	var	i	rød	teglstein	i	såkalt	"renessansestil,"	rikt	dekorert	med	

skulpturer,	tårn	og	ornamenter.	Bare	venstre	Tløy	og	midtpartiet	med	portal	ble	ferdig	til	mars	

1890.	Det	var	planlagt	at	høyre	Tløy	skulle	følge	like	etter,	men	dette	skjedde	aldri.	I	første	

etasje	fantes	det	restaurant,	kafé	og	terrasser	med	servering,	og	i	andre	etasje	lå	det	en	

spisesal	samt	tre	selskapsværelser	til	utleie.	Der	fantes	det	også	biljardsalong.	Direktøren	

hadde	sine	private	rom	i	tredje	etasje.		

Sirkusbygningen	ble	bygget	i	samme	røde	teglstein	som	Tivoliporten.	Den	Tikk	en	kuppel	som	

tronet	32	meter	til	værs.	Bygningen	rommet	en	manesje	på	40	meter,	en	plattform	til	korpset	

som	kunne	senkes	hvis	man	ønsket	å	holde	teater,	to	restauranter,	staller	til	70	hester,	

forskjellige	verksteder	og	en	sal	beregnet	på	utstillinger.	Det	var	2500	sitteplasser	fordelt	over	

fem	etasjer,	samt	en	egen	kongelosje. 	Losjer-,	parkett-	og	galleriplasser	ble	solgt	til	386

forskjellige	priser	og	hadde	separate	innganger.	Bygningen	Tikk	navn	etter	hvilke	sirkus	som	

gjestet	der,	og	i	løpet	av	1890-tallet	fant	Tlere	berømte	utenlandske	sirkus	veien	dit:	

Schumann,	Merano,	Busch,	Wolff	og	Salomonsky	for	å	nevne	noen.	Det	var	imidlertid	oftere	

varieté	enn	sirkus	i	sirkusbygningen,	og	den	gikk	da	under	navnet	Cirkus	Varieté.	

Åpningsforestillingen	ble	holdt	15.	mars	1890	av	Cirkus	Schumann.	Da	sirkuset	ankom	

Christiania	hadde	tilsynelatende	alle	byens	innbyggere	stilt	seg	opp	langs	Karl	Johans	gate	for	

å	se:	"Saa	kom	Toget!	De	store	Porte	ud	fra	Jernbanetomten	aabnedes	under	en	næsten	

aandeløs	Spænding	blandt	Skarerne	udenfor,	der	strakte	Hals	for	at	se." 	Det	var	reneste	387

folkefesten.	Det	ble	solgt	fem	forskjellige	billettkategorier	til	forestillingen,	hvor	den	dyreste	

billetten	kostet	3	kroner	og	den	billigste	50	øre.	Til	tross	for	høye	priser	var	forestillingen	

utsolgt,	og	ble	omtalt	som	en	avgjort	suksess	fra	begynnelse	til	slutt. 	388

	Aftenposten	04.03.1890,	nr.	135,	s.	2-3;	Aftenposten	06.03.1890,	nr.	138,	s.	2:	"Det	nye	Tivoli"	del	1	385

og	del	2.	Av:	Co-co.	

	3000	sitteplasser	ifølge	Aftenposten	06.03.1890,	nr.	138,	s.	2,	og	2500	ifølge	Berthelsen	(2007)	s.	386

25.

	Aftenposten	15.03.1890,	nr.	158,	s.	2:	"Da	Cirkus	kom."	Av:	Co-co.	387

	Aftenposten	16.03.1890,	nr.	161,	s.	2388
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Bilde	10:	"Tivoli."	
Fotografert	av	Olaf	M.	P.	
Væring,	datert	1890.	
Tivoliporten	med	høyre	
Tløy	og	portal,	terasse	på	
bakkeplan,	fasade	mot	
Stortings-gaten.	Bygget	
lå	ovenfor	
Nationaltheatret,	der	
Høyres	Hus	står	i	dag.	
Fra	arkivsamlingen	
Byhistorisk	samling,	
tilhørende	Oslo	
Museum.	(CC)	BY-SA.	

Bilde	11:	
"Cirkusbygningen."	
Fotografert	av	Olaf	M.	P.	
Væring,	datert	
1900-1910.	Fasade	mot	
hjørnet	av	Bakkegaten	
og	Klingenberggaten.	
Bygget	lå	omtrent	der	
Klingenberg	kino	ligger	
i	dag.	Fra	
arkivsamlingen	
Byhistorisk	samling,	
tilhørende	Oslo	
Museum.	(CC)	BY-SA.	



Det	var	bare	å	innrømme	at	den	nye	direktøren	var	en	dyktig	og	energisk	forretningsmann,	

skrev	Dagbladet,	med	følgende	utdyping:	i	løpet	av	få	år	hadde	det	"stygge	gamle	Klingenberg"	

blitt	løftet	fra	å	være	et	"Muntrationssted"	for	herrer,	til	en	adspredelses-	og	

fornøyelsesanstalt,	med	jevnt	godt	og	utmerket	program	i	en	stil	som	passet	byen. 	Igjen	ser	389

vi	hvordan	Klingenberg-navnet	ble	hentet	fram	igjen,	etter	som	etablissementets	sosiale	proTil	

skulle	heves.	Brannen	i	hovedbygningen	har	også	blitt	husket	som	en	milepæl	for	

omdannelsen	fra	det	gamle	Klingenberg	til	det	moderne	Tivoli. 	Dagbladet	slo	fast	følgende	390

om	"Det	nye	Tivoli":	

	 Det	skal	her	tilføjes,	at	siden	den	nuværende	Direktionen	overtog	Tivoli,	har	man		

	 foruden	det	store	Publikum	som	Besøgende	havt	en	større	Del	af	Kristianias	Elité;	den	

	 mindre	Del,	som	paa	Grund	af	Dansesalen	har	holdt	sig	borte	fra	Etablissementet	er	jo	

	 nu	imødekommet,	og	Direktionen	gjør	derfor	sikker	Regning	paa	fremtidig	at	tælle		

	 disse	blandt	sine	Gjæster. 	391

5.5.1	Driften	av	Tivoli	i	årene	1890-1898	

Nora	Bryggeri	leide	Tivoli	av	Klingenbergs	nye	Interessentskab	fra	1882-1894,	og	hyret	inn	

Jacobsen	til	å	drive	stedet	fra	1.	november	1887.	Han	overtok	selv	leiekontrakten	i	november	

1894. 	Interessentskapet	besto	da	av	generalkonsul	Peter	A.	Petersen,	malermester	C.	392

Johannesen,	oberstløytnant	Niel.	Aug.	Müller,	hotelleier	Chr.	Aug.	Smith	og	arkitekt	O.	Ekman.	

Jacobsen	kjøpte	hele	etablissementet	i	1897,	og	solgte	det	med	god	fortjeneste	i	1898.		

Det	følgende	er	en	gjennomgang	av	Jacobsens	drift	av	Tivoli	med	vekt	på	sommersesongene	i	

1890,	1892,	1894	og	1896,	og	deretter	Jacobsens	kjøp	og	salg	av	Tivoli	i	1897	og	1898.	

Sommersesongen	varte	som	regel	fra	juni	til	august,	men	var	noen	ganger	forlenget	med	mai.	

Denne	avgrensningen	er	bestemt	på	bakgrunn	av	at	sommeren	var	høysesong	for	Tivoli,	og	

utendørskonsertene	og	folkefestene	var	de	arrangementene	som	trakk	Tlest	besøkende.	Som	i	

forrige	kapittel	er	driften	delt	inn	i	markedsføring	og	omtale,	publikum	og	økonomi	og	

eierskap.		

	Dagbladet	04.10.1889,	nr.	293,	s.	2389

	Se	for	eksempel	Aftenposten	12.01.1924:	"Hvor	og	hvorledes	man	moret	sig	i	det	gamle	Christiania."	390

Av:	Wladimir	Moe.		Eller:	Nordisk	Tidende	25.05.1899,	nr.	21,	s.	1:	"For	sidste	Gang?"

	Dagbladet	28.05.1889,	nr.	162,	s.	1391

	SAO	Oslo	byskriverembete:	panteregister	nr.	11,	1868-1940,	s.	375392
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Jacobsen	hadde	et	større	publikumsgrunnlag	enn	Tivander,	men	han	hadde	også	sterkere	

konkurranse.	Som	nevnt	innledningsvis	ble	det	etablert	17	offentlige	teatre	i	Christiania	i	

perioden	1883-1899.	Ifølge	teaterhistoriker	Elisabeth	Seland	eksisterte	det	også	en	rekke	

amatørteaterforeninger,	hvorav	12	ble	stiftet	før	1880,	mens	hele	25	ble	stiftet	bare	på	1890-

tallet. 	Den	øvrige	underholdningsbransjen	hadde	også	ekspandert.	Tall	over	avgifter	fra	393

dramatiske	forestillinger	og	konserter	for	årene	1887-99,	viser	at	spesielt	sirkusforestillinger	

økte	i	antall	på	1890-tallet. 	Det	Tinnes	ingen	sammenlignbare	tall	for	årene	før	1887,	men	394

det	antas	at	avgiften	har	hatt	en	markant	økning,	som	følge	av	oppkomsten	av	en	rekke	større	

og	mindre	lokaler	med	scenisk	underholdning.		

Til	sommersesongene	var	normen	at	Sirkusbygningen	på	Tivoli	ikke	ble	brukt.	

Varietéforestillingene	foregikk	ute	i	sommerteateret,	og	i	"Cirkus	ved	dårligt	Veir." 	Årsaken	395

til	dette	var	at	mindre	omreisende	sirkus	ikke	hadde	råd	til	å	leie	Sirkusbygningen,	men	heller	

valgte	å	slå	opp	teltene	sine	i	byens	utkant.	Derfor	ble	bygningen	kun	brukt	ved	større	sirkus	

og	konserter.	Den	ble	også	brukt	til	enkelte	varieté-	og	teaterforestillinger	eller	utstillinger.	

Ved	folkefester	ble	det	arrangert	dans	der.	

5.5.2	Markedsføring	og	omtale	

	 At	Præstationerne	[til	Cirkus	Schumann]	falder	i	Smagen,	viser	det	fyldte	Hus	og		

	 Publikums	rigelige	Applaus.	I	Cirkus	er	det	vist	"Fint"	at	applaudere,	dette	er	som		

	 bekjendt	ikke	Tilfældet	i	Theatret. 	396

Sitatet	over	er	hentet	fra	Bergens	Tidende	i	mars	1890.	Ved	større	hendelser	Tikk	ikke	Tivoli	

bare	mer	omtale	av	hovedstadens	aviser,	men	også	av	resten	av	landets.	At	man	skulle	klappe	

på	sirkus	var	egentlig	ikke	noe	nytt.	Under	varietéforestillinger	var	det	vanlig	å	klappe,	prate	

og	le,	mens	i	det	høyere	teateret	skulle	man	oppføre	seg	med	verdighet	og	aktelse.		

	Seland	(1990)	s.	181-185:	Oversikt	over	kjente	amatørteaterforeninger	i	Kristiania	før	1900.393

	Kristiania	Politikammer,	sak	nr.	52	(1900)	Opgave	over	Afgifter	til	Kristiania	Bykasse	af	dramatiske	394

Forestillinger	og	Koncerter	[…]	for	Aarene	1887-1899.	Gjengitt	i	Seland	(1990)	vedlegg	nr.	4,	s.	186.	

	Dette	var	en	vanlig	meddelelse	i	annonsene.	Se	for	eksempel	Aftenposten	19.04.1896,	nr.	262,	s.	2.	395

	Bergens	Tidende	29.03.1890,	nr.	91,	s.	2396
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Etter	nyåpningen	i	mars	1890,	Tikk	også	Tivolihagen	enda	en	oppussing.	"Illuminations-

Anlægget"	ble	utvidet	med	fargede	gassbluss	og	Tlere	elektriske	buelamper.	Alt	var	lagt	til	rette	

for	en	innbringende	sesong,	hvilket	det	også	ble.	Avisene	meldte	om	stor	pågang	og	utsolgte	

billetter	hele	sommeren.	På	en	kveld	skal	det	ha	vært	6000	mennesker	igjennom	

telleapparatet. 	Det	svenske	operetteselskabet	Vasatheatret	kom	tilbake	til	Tivoli,	og	ble	397

mottatt	med	like	stormende	jubel	av	både	publikum	og	anmeldere.		

Et	arrangement	som	ikke	ble	fullt	så	vellykket,	var	Tivolis	200-års	jubileumsfest.	I	boka	Det	

gamle	Christiania	(1871)	av	professor	Ludvig	Daae	står	det	å	lese	at	"Klinkenberg"	nevnes	som	

et	skjenkested	første	gang	i	1689. 	Ledelsen	av	Christiania	Tivoli	tolket	dette	til	å	bety	at	398

Tivoli	kunne	feire	200-års	jubileum.	Det	ble	produsert	et	teaterstykke	for	anledningen	kalt	

"Klingenberg	Fantasier",	som	skulle	framstille	etablissementets	utvikling	fra	Casparys	dager,	

til	Beyer,	til	Tivander	og	avslutte	med	at	hovedbygningen	brant. 	En	journalist	i	Aftenposten	399

skrev	at	denne	framstillingen	ville	være	usmakelig,	og	at	"Tivolis	gamle	Minder	ikke	netop	

inbyder	til	at	gjenkalde	dem	i	Publikums	Erindring." 	Jubileumsfesten	forløp	uten	noen	400

videre	omtale	i	avisene.	Dette	forstås	som	et	uttrykk	for	at	arrangementet	ikke	ble	særlig	

minneverdig,	verken	i	positiv	eller	negativ	forstand.		

Hele	sommersesongen	1892	var	det	en	zoologisk	avdeling	på	Tivoli. 	Trolig	som	følge	av	401

suksessen	med	Paulsens	zoologiske	utstilling	i	1887,	ble	det	avertert	stort	for	at	dyrene	igjen	

hadde	inntatt	Tivoli.	Det	var	totalt	17	forskjellige	dyrearter,	og	blant	disse	kan	nevnes:	ulver,	

løver,	tigre,	pelikaner,	struts,	lama,	kenguru,	slanger	og	krokodiller.	Hver	dag	kl.	18	fant	det	

sted	en	liten	forestilling	hvor	dyrene	ble	foret	og	dressert.	Tivolis	annonser	var	for	øvrig	

usedvanlig	store	og	Tlertallige	denne	sommeren.	I	et	nummer	av	Aftenposten	var	det	trykket	

15	annonser	for	Tivoli	etter	hverandre. 	Foruten	den	zoologiske	utstillingen,	ble	det	avertert	402

stort	for	Tivolis	restaurant	og	Cirkus	Varieté.		

	Aftenposten	16.06.1890,	nr.	373,	s.	3397

	Daae	(1871)	s.	38398

	Aftenposten	16.06.1890,	nr.	373,	s.	3399

	Aftenposten	18.06.1890,	nr.	378,	s.	2400

	Aftenposten	21.05.1892,	nr.	294,	s.	3401

	Aftenposten	25.05.1892,	nr.	303,	s.	3402
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Til	tross	for	omfattende	program	og	meget	synlig	avertissement,	var	det	svært	liten	omtale	av	

Tivoli	i	1892	og	1894.	Et	unntak	er	de	små	rubrikkene,	men	som	nevnt	var	disse	trolig	sendt	

inn	til	avisene	av	direktøren	selv.	Aftenposten	førte	en	spalte	som	het	"Kunst	og	Litteratur"	

skrevet	av	Otto	Winter-Hjelm,	hvor	det	ble	skrevet	anmeldelser	av	forestillinger	i	Tivoli	

Theater.	Spalten	"Vore	Forlystelsessteder"	ble	også	trykket	sporadisk,	og	her	ble	det	skrevet	

om	varietéprogrammet	i	Tivolihagen	samt	Cirkus	Varieté.	Men	det	ble	ikke	på	langt	nær	like	

godt	dekket	som	tidligere.	Av	dette	kan	man	dra	konklusjonen	at	Tivoli	var	blitt	kjedelig	og	ble	

dårlig	besøkt,	men	dette	stemmer	ikke.	Når	avisene	først	skrev	om	Tivoli	ble	det	alltid	meldt	

om	et	tallrikt	publikum	som	moret	seg,	og	godt	program.	Den	manglende	omtalen	var	heller	et	

uttrykk	for	at	Tivoli	nå	ble	oppfattet	som	en	alminnelighet.	Årsaken	til	dette	var	at	

hovedstadens	offentlige	underholdningsbransje	hadde	ekspandert.	På	slutten	av	1870-tallet	

var	det	kun	noen	få	forlystelsessteder	som	averterte	i	avisene:	Christiania	Tivoli,	Christiania	

Theater,	Logen,	Hotel	du	Nord,	Bygdøy	Søbad	og	Folketheatret	i	Møllergata.	Det	fantes	også	en	

rekke	skjenkestuer	og	dansesaler,	men	disse	averterte	ikke	i	avisen.	Etter	at	varieté	hadde	blitt	

ordentlig	populært	i	1880-årene,	dukket	det	opp	en	mengde	små	og	store	scener	over	hele	

Christiania. 	Slangetemmere,	syngende	hunder,	"negerkomikere"	og	kunstfyrverkeri	ble	ikke	403

lenger	oppfattet	som	like	eksotisk	og	nytt,	men	hadde	fått	et	alminnelig	preg.	Tall	over	avgifter	

fra	dramatiske	forestillinger	og	konserter,	viser	at	underholdningsbransjen	nådde	en	topp	i	

1893,	og	holdt	seg	høy	og	stabil	resten	av	1890-tallet. 	Antall	offentlige	forestillinger	økte	404

over	hele	byen,	og	Tivoli	Tikk	noen	seriøse	konkurrenter.	De	største	var	Fredriksborg	Tivoli	på	

Bygdøy	og	Eldorado	teater	i	Torggata.	Rivaliseringen	mellom	Tivoli	og	Eldorado	steg	etter	

hvert	ut	i	det	offentlige	rom.	I	1892	gikk	Jacobsen	til	søksmål	mot	to	artister,	fordi	de	hadde	

opptrådt	på	Eldorado	før	de	skulle	opptre	på	Tivoli. 	I	1896	ble	Eldorados	direktør	Fredrik	405

Mossin	nektet	adgang	til	Tivoli,	som	følge	av	at	han	skal	ha	reklamert	for	Eldorado	på	Tivoli. 	406

Samme	år	begynte	Eldorado	å	kalle	seg	selv	"Eldorado	Tivoli"	i	annonsene,	hvilket	trolig	var	et	

stikk	til	Tivoli.	Jacobsen	hevet	seg	i	konkurransen	ved	å	i	økende	grad	sette	høyere	musikalske	

innslag	og	nye	tekniske	oppTinnelser	på	plakaten.	Dette	var	de	største	publikumsmagnetene.	

	Berthelsen	(2010)	s.	13403

	Gjennomsnittlig	avgift	pr.	år	for	perioden	1887-1892	var	7235	kroner,	mens	gjennomsnittlig	avgift	404

for	perioden	1893-1899	var	12	286	kroner.	Tallene	anses	som	noe	usikre.	Fra	Kristiania	Politikammer,	
sak	nr.	52	(1900)	Opgave	over	Afgifter	til	Kristiania	Bykasse	af	dramatiske	Forestillinger	og	Koncerter	
[…]	for	Aarene	1887-1899.	Gjengitt	i	Seland	(1990)	vedlegg	nr.	4,	s.	186.	

	Aftenposten	21.05.1892,	nr.	294,	s.	1:	"Bianca	contra	Tivoli."405

	Seland	(1990)	s.	103406
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Den	minkende	omtalen	av	Tivoli	i	1892	og	1894,	forstås	

som	et	uttrykk	for	at	forlystelser	og	fritid	var	blitt	

normalisert	for	hovedstadens	publikum.	

6.	april	1896	fant	det	sted	en	oppsiktsvekkende	hendelse	

på	Cirkus	Varieté:	Nordens	første	offentlige	framvisning	

av	levende	bilder	på	lerret. 	På	en	av	sine	reiser	til	407

Europa	for	å	engasjere	nye	artister,	hadde	Jacobsen	møtt	

de	tyske	brødrene	Skladanowsky. 	De	brakte	sin	nye	408

oppTinnelse	Cinematografen	til	Christiania,	som	den	

andre	by	i	Europa	etter	Paris,	og	opptrådte	med	denne	på	

Cirkus	Varieté.	Av	annonsen	til	høyre	kan	vi	se	at	

programmet	besto	av	ni	kortTilmer	på	totalt	15	minutter.	

Dette	var	hovedattraksjonen	i	et	større	varietéprogram,	

og	av	annonsen	kan	vi	også	se	at	innholdet	i	Tilmene	først	

og	fremst	minner	om	et	typisk	varietéprogram.	Det	skulle	

blant	annet	vises	en	mann	som	bokser	mot	en	kenguru,	

en	sjonglør	og	en	trupp	av	akrobater.	Når	vi	vet	hvilken	

plass	kino	har	i	en	by	i	dag	er	det	kanskje	rart	å	tenke	på	

at	"Cinematograftheatret"	hadde	sin	begynnelse	ikke	bare	

som	en	del	av	en	varieté,	men	som	et	uttrykk	for	varieté.	

Men	det	var	ingenting	uvanlig	for	Tivolis	publikum	at	

denne	nye,	mekaniske	oppTinnelsen	først	ble	vist	fram	i	

selskap	med	akrobater,	komikere,	pantomimikere	og	

linedansere.	For	eksempel	ble	også	"Videnskabens	nyeste	

Triumf	X-Straaler"	vist	fram	på	Tivoli	av	professor	

Røntgen	på	samme	tid. 	Den	første	offentlige	409

Tilmframvisningen	på	Cirkus	Varieté	har	blitt	beskrevet	

som	et	sensasjonelt	vendepunkt	i	nyere	tid,	men	jeg	kan	

ikke	se	at	den	har	fått	noe	større	oppmerksomhet	i	

	Aftenposten	01.04.1896,	nr.	220,	s.	3407

	Aarvik	(2005)	s.	9-12;	Evensmo	(1992)	s.	15;	Lindanger	(1997)	s.	48408

	Aftenposten	10.04.1896,	nr.	239,	s.	2409
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samtidens	aviser	enn	en	vanlig	varietéforestilling. 	Dette	har	trolig	sin	årsak	i	at	varieté	som	410

nevnt	ikke	ble	sett	på	som	noen	høy	kunstform,	og	Cinematografen	ble	sett	på	som	en	del	av	

varieté.	Offentlige	forlystelser	og	varieté	var	som	beskrevet	normalisert	for	publikum.	Derimot	

trykket	Tivoli	selv	annonser	i	Tlere	måneder	etterpå	som	beskrev	hvilken	lykke	

Cinematografen	hadde	gjort	på	sin	turné. 	Det	var	ikke	vanlig	med	slike	publikasjoner	i	411

Tivolis	annonser,	og	forstås	derfor	som	et	uttrykk	for	en	viss	ekstra	interesse	blant	Tivolis	

publikum.	Ett	blikk	frem	i	tiden	viser	også	at	Tilmframvisning	snart	Tikk	en	fast	plass	i	

varietéen,	og	at	varietéscenene	en	etter	en	ble	bygd	om	til	kinoer.		

Sommersesongen	1896	Tikk	Tivoli	for	øvrig	mer	omtale	enn	det	hadde	fått	de	tidligere	

sesongene.	Dette	har	sin	årsak	i	at	Tivoli	Tikk	noen	nyheter.	Langs	Klingenberggaten	ble	det	

innrettet	en	konserthage	kalt	Tivoli	Annex,	og	på	den	andre	siden	av	hagen	ble	det	bygget	"En	

2	Etages	Kjæmpecarousel	der	drives	med	elektrisk	Kraft	(Den	største	og	eleganteste	Carousel,	

der	nogensinde	har	været	i	Christiania)." 	I	juli	kom	en	"Somalikaravane"	til	Tivoli,	og	bygde	412

opp	en	somalisk	landsby	i	Tivoli	Annex. 	De	hadde	med	seg	struts,	utstyr	og	våpen	413

hjemmefra,	og	ga	en	liten	forestilling	hver	dag	med	blant	annet	krigsdans	og	bueskyting.	Slike	

arrangementer	ble	kalt	folkeutstillinger,	folkekaravaner	eller	"zoo-antropologiske	

utstillinger." 	Utstilling	av	eksotiske	mennesker	ble	sett	på	som	svært	opplysende,	men	414

underholdningsverdien	må	også	ha	vært	spesielt	stor.	Ideen	stammet	fra	zoologiske	

utstillinger	hvor	hensikten	var	å	vise	fram	dyrene	i	sitt	naturlige	miljø. 	Etterhvert	begynte	415

man	å	framstille	folkegrupper	på	samme	måte.	Samiske	og	afrikanske	folkegrupper	var	

spesielt	populære.	Mange	kjenner	til	kongolandsbyen	som	ble	utstilt	på	Frogner	i	forbindelse	

med	jubileumsutstillingen	i	1914. 	"Somalikaravenen"	på	Tivoli	tiltrakk	seg	en	mengde	416

tilskuere	i	de	to	ukene	de	holdt	til	i	Tivoli	Annex.	

	Så	vidt	meg	bekjent	Tikk	den	kun	ros	av	Dagbladet	07.04.1896,	gjengitt	i	Lindanger	(1997)	s.	48,	410

samt	Kjeldstadli	(1990)	s.	420.	

	Se	for	eksempel	annonse	i	Aftenposten	21.04.1896,	nr.	286,	s.	2:	"Cinematografen.	Obs.	Christiania	411

var	den	2den	By	i	Europa,	der	bragte	denne	sensationelle	OpTindelse	-	nu	er	den	kommen	til	London,	
hvor	den	hver	Aften	bringer	udsolgt	Hus	til	5	Theatre."

	Aftenposten	19.04.1896,	nr.	262,	s.	2;	Aftenposten	27.04.1896,	nr.	284,	s.	2412

	Aftenposten	13.07.1896,	nr.	470,	s.	2413

	Berthelsen	(2002)	s.	149414

	Hagenbeck	(1911)	s.	46-50415

	Se	omtale	av	denne	i	blant	annet	Berthelsen	(2002)	s.	49	og	148-149.416
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9.	september	1896	kom	Fritjof	Nansen	med	Fram	hjem	til	Christiania.	Interessen	for	Nansens	

ekspedisjon	til	Nordpolen	var	svært	stor,	og	fylte	mye	spalteplass	i	avisene.	I	annonsen	over	

for	Cinematografen	fra	mars,	kan	vi	for	eksempel	se	at	det	også	skulle	vises	tablåer	av	"Dr.	

Fritjof	Nansens	Reise	til	Nordpolen."	Hjemkomsten	i	september	utløste	den	reneste	17.	mai-

stemning	i	Christiania.	Alle	byens	forlystelsessteder	arrangerte	Nansen-fest. 	På	Tivoli	ble	417

det	arrangert	"Stor	Folkefest,"	og	programmet	for	kvelden	inneholdt	blant	annet:	

framvisninger	av	"Nansen-Tableauer"	av	Gustav	Lærum;	utstilling	av	"Eskimoer	paa	Isbjørn-	&	

Sælhundjagt"	i	Tivolihagen;	orkester	i	det	frie	med	eskimokostymer;	og	framføring	av	

kantaten	"Fram,"	komponert	for	anledningen	av	kapellmester	Schorcht. 	Alle	418

varietéartistene	skulle	opptre,	og	kvelden	skulle	tradisjonen	tro	avsluttes	med	"Stor	

Illumination"	og	"Stort	Festfyrværkeri."	På	Tivoli	varte	festen	i	Tire	dager.		

Til	tross	for	at	Tivoli	totalt	sett	ikke	Tikk	like	mye	omtale	i	avisene	som	under	Tivanders	dager,	

betyr	det	ikke	at	Tivoli	ikke	fantes	i	folks	bevissthet.	Dette	forstår	vi	fordi	det	sporadisk	ble	

omtalt	i	bisetninger	i	avisen,	med	en	ordlyd	som	tyder	på	at	"alle"	visste	hva	som	foregikk	der.	

For	eksempel	ble	det	i	en	artikkel	om	det	unormalt	varme	været,	skrevet	at	selv	en	av	

somalierne	på	Tivoli	hadde	lengtet	hjem	til	"sit	Fædrelands	svale	Kyst." 	I	en	annen	artikkel	419

under	utenriksnyheter,	ble	det	meldt	om	usedvanlige	himmelfenomener	i	Winnipeg	i	Canada,	

og	journalisten	foreslo	at	det	kanskje	bare	var	illuminerte	ballonger	av	den	typen	som	for	

tiden	ble	sendt	opp	fra	Tivoli. 	420

Tivolis	egne	organer	for	markedsføring	og	omtale	var	reklameplakater	og	programblader.	

Plakatene	ble	slått	opp	utenfor	Tivolis	etablissement,	samt	på	utsalgsstedene	for	billetter.	

Programbladene	ble	solgt	på	Tivoli,	og	en	rekke	av	disse	er	bevart	i	Nasjonalbibliotekets	

samling. 	Et	av	disse	ble	kalt	"Tivoli-Varden",	og	ble	utgitt	under	St.	Hansfeiringen	i	1894.	421

Dette	minner	om	Tivanders	"Tivis"	og	Københavns	"Tivoli-Avis."	Hovedandelen	av	

programbladene	i	samlingen,	viser	et	utvalg	av	det	som	antas	å	være	Tivolis	normale	

programmer.	Disse	ble	utgitt	hver	dag	fra	1888,	og	var	enkle	hefter	på	Tire	sider	i	to	farger. 	I	422

	Et	utvalg	aviser	fra	august	og	september	1896.	Se	også	Lindanger	(1997)	s.	49.417

	Aftenposten	07.09.1896,	nr.	593,	s.	2418

	Aftenposten	13.08.1896,	nr.	529,	s.	1419

	Aftenposten	16.08.1896,	nr.	537,	s.	1420

	NB	TS	ark	Tivoli	Program	og	Tivoli	Theater	program421

	Berthelsen	(2009)	s.	199422
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perioden	da	Nora	Bryggeri	leide	Tivoli	av	Klingenbergs	nye	Interessentskab,	hadde	disse	

annonseplass	på	forsiden.	Programmet	er	illustrert	med	blant	annet	komiske	scener	fra	

Offenbach	og	Strauss'	operetter,	samt	lettkledde	syngepiker.	På	omslaget	var	det	også	faste	

portrettegninger	av	Ole	Bull,	Johan	Svendsen,	Halfdan	Kierulf,	Edvard	Grieg,	Ole	Olsen	og	

Johan	Selmer.	Inne	i	bladet	kan	vi	se	program	for	Tivoli	Theater	og	Tivolisalongen,	med	en	

ramme	av	forskjellige	annonser.	Flesteparten	av	annonsene	er	for	klær	og	tilbehør	beregnet	på	

kvinner	eller	menn.	På	baksiden	er	det	prisliste	for	drikkevarer,	Tlere	annonser	og	Tlere	

illustrasjoner.	I	programbladene	for	1888	og	1889	kan	vi	se	illustrasjoner	av	Tivolis	

inngangsportal	slik	den	ble	bygget	av	Tivander,	mens	fra	1890	er	denne	byttet	ut	med	en	

illustrasjon	av	den	nye	Tivoliporten.	Inne	i	bladet	kom	det	etter	hvert	også	illustrasjon	av	

Sirkusbygningen.	

Fra	1893	og	1894	Tinnes	det	Tinere	programblader,	som	antas	å	være	spesialutgaver.	Disse	ble	

trolig	kun	utgitt	til	sommersesongene.	Utgavene	fra	1893	har	illustrert	forside	og	bakside	med	

forgylte	farger.	Motivet	viser	opptredende	kvinner	i	kostymer	med	tamburiner.	Det	gir	et	

ryddig	og	høytidelig	inntrykk.	Utgavene	fra	1894	er	rikere	illustrert	med	Tlere	farger	og	mer	

bevegelse	i	motivet.	Her	ser	vi	en	rekke	opptredende	kvinner	i	fargerike	og	avslørende	

kostymer,	som	blir	heiet	på	av	mannlige	tilskuere	i	dress,	samt	små	menn	i	klovnekostymer.	

Det	gir	et	inntrykk	av	at	motivet	spiller	på	sex	og	sirkus,	hvilket	er	overraskende	ettersom	

lettkledde	artister	var	svært	utsatt	for	kritikk.	Dette	gjelder	spesielt	Tivoli,	som	hadde	en	

historie	med	"SangerindetraTik"	og	"kortskjørted	letsind."	Ifølge	forfatter	og	arkivskaper	

Herman	Berthelsen	var	omslaget	på	slike	programvarer	en	handelsvare,	på	lik	linje	med	

standard	sirkusplakater. 	Det	kjennes	til	at	de	samme	motivene	har	blitt	brukt	ved	lignende	423

etablissementer	i	England,	Tyskland	og	Danmark.	Ifølge	Berthelsen	spiller	ikke	bar	hud	og	

lettkleddhet	nødvendigvis	på	sex;	bar	hud	har	alltid	vært	et	element	i	sirkus,	og	var	mer	

forbundet	med	freak-faktoren	enn	det	seksuelle. 	For	den	tildekkete	forsamlingen	var	det	424

svært	spesielt	å	få	se	et	nakent	ben	eller	en	bar	brystkasse.	Inne	i	bladet	Tinnes	program	for	

Tivoli	Theater	og	Tivoli	Sommertheater,	prisliste	for	vin	og	champagne,	samt	annonser.	Også	

disse	annonsene	er	rettet	mot	både	kvinner	og	menn.	For	kvinner	er	det	annonser	for	garn,	

sjokolade,	kakao,	korsetter	og	undertøy,	mens	annonser	for	herrer	viser	blant	annet	dresser,	

frakker,	vogner,	slips	og	skjorter.	

	Herman	Berthelsen	v/	Det	glade	arkiv.	423

	Herman	Berthelsen	v/	Det	glade	arkiv.	424
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Bilde	13:	Forside	og	bakside	av	programblad	fra	1893.		
Fra	samlingen	NB	TS	ark	Tivoli	Theater	Program.

Bilde	14:	Forside	og	bakside	av	programblad	fra	1894.		
Fra	samlingen	NB	TS	ark	Tivoli	Theater	Program.		



5.5.3	Publikum	

På	Jacobsens	tid	var	publikumspotensialet	mye	større	enn	det	hadde	vært	på	Tivanders	tid.	

Årsaken	til	dette	Tinner	vi	først	og	fremst	i	befolkningsveksten.	Som	fastslått	hadde	folketallet	

steget	til	228	000	mennesker	i	1900. 	Christiania	rommet	nå	mange	folk	med	lønninger	som	425

tillot	dem	å	gå	jevnlig	på	forlystelsessteder.	Utbygging	av	infrastruktur	gjorde	det	også	mulig	

for	folk	fra	omlandet	å	besøke	hovedstaten	på	fritiden.	I	tillegg	hadde	Christiania	en	økende	

andel	utenlandske	turister.	Disse	utgjorde	ikke	en	stor	forskjell	på	antall	besøkende,	men	de	

bidro	til	at	Tivoli	Tikk	mer	omtale	ettersom	avisene	fulgte	med	på	hva	de	drev	med	under	et	

besøk	i	Norge.	

I	1870-årene	ble	det	kommentert	både	av	publikum,	anmeldere	og	arrangører	hva	slags	type	

mennesker	som	hadde	vært	til	stede	ved	et	arrangement.	I	årene	1887-1890	ble	dette	også	

gjort	til	en	viss	grad,	slik	vi	har	sett	i	enkelte	av	sitatene	som	er	gjengitt. 	Men	i	løpet	av	426

1890-tallet	sluttet	man	å	kommentere	mangfold	og	forskjeller	på	samme	måte	som	tidligere.	

Det	Tinnes	Tlere	årsaker	til	dette.	For	det	første	hadde	befolkningsveksten	i	Christiania	bidratt	

til	en	større	sammensetning	av	ulike	mennesker.	Forskjellige	innTlyttere	med	forskjellige	

bakgrunner	og	nasjonaliteter	skapte	et	større	mangfold	i	byrommet.	Framveksten	av	en	

arbeiderklasse	var	mer	synlig	enn	noen	gang.	Hele	det	politiske	og	sosiale	systemet	opplevdes	

som	komplisert,	og	det	var	ikke	lenger	like	tydelig	hvem	som	sto	på	toppen	eller	bunnen	av	

samfunnet. 	At	man	ikke	lenger	kategoriserte	publikum	på	samme	måte	som	før,	kan	derfor	427

tolkes	som	at	det	sosiale	mangfoldet	ble	tolerert	eller	sett	på	som	normalt.	Det	kan	også	tolkes	

som	et	uttrykk	for	politisk	varsomhet.	

For	det	andre	fant	det	sted	en	endring	i	markedsføringen.	På	slutten	av	1870-tallet	rettet	

forlystelsesstedene	seg	i	større	grad	mot	enten	det	folkelige	eller	det	høykulturelle	

publikummet.	I	1890-årene	var	ikke	forskjellen	i	markedsføring	like	tydelig.	Dette	forstås	som	

et	uttrykk	for	at	det	var	blitt	mer	akseptert	å	trekke	til	forskjellige	steder.	Forskjellige	

forlystelser	ble	ikke	lenger	satt	i	like	strenge	båser.	For	eksempel	var	det	opprinnelig	

Christianias	elite	som	benyttet	seg	av	mark	og	omland	til	utTlukter,	mens	på	1890-tallet	ble	

	Myhre	(1990)	s.	205425

	Se	for	eksempel	om	damer,	sitat	fra	Kristiania	Intelligentssedler	24.07.1888,	gjengitt	på	side	90,	426

eller	om	Christianias	elite,	sitat	fra	Dagbladet	28.05.1889,	gjengitt	på	side	95.	

	Myhre	(1990)	s.	448427

�104



opphold	i	naturen	sett	på	som	god	bruk	av	fritiden	for	arbeiderklassen	også. 	De	østboende	428

arbeiderne	kunne	dra	på	utTlukter	til	Ekeberg,	men	de	dro	også	til	Bygdøy	hvor	de	møtte	folk	

fra	vestkanten.	Samtidig	ble	det	anlagt	parker	og	offentlige	plasser	inne	i	byen.	Bruken	av	

byens	offentlige	rom	økte,	og	et	sosialt	mangfold	utviklet	seg	på	disse	stedene.	Dermed	hadde	

også	skillet	mellom	det	høykulturelle	og	det	folkelige	publikummet	blitt	mer	Tlytende.		

Tivander	hadde	vært	svært	opptatt	av	hvilket	publikum	han	ønsket	på	Tivoli,	og	Tikk	mye	

omtale	for	dette	i	avisene.	Jacobsen	fulgte	ikke	samme	strategi.	Den	eneste	offentlige	

uttalelsen	av	lignende	type	ble	publisert	i	en	annonse	for	Tivoli	i	1888:		

	 Direktionen	søger	ved	en	tidssvarende	nobel	Ledelse	med	første	Klasses	Kræfter	at		

	 virke	hen	til,	at	Tivoli	hæves	fra,	hvad	det	var,	til	et	virkelig	første	Klasses		 	

	 Forlystelsessted,	og	særlig	ønsker	som	sine	Gjæster	at	tælle	Christianias	store		

	 Familiepublicum. 	429

Ny	illustreret	Tidende	var	den	eneste	avisen	som	kommenterte	dette:	

	 "Et	længe	følt	Savn"	er	nu	aThjulpet.	Endelig	har	vi	faaet	et	Frilufts-Etablissement	for		

	 det	store	"Familiepublikum["].	Om	Søndagene	har	det	været	fuldt	og	alle	Pladse		

	 belejrede;	de	øvrige	Dage	af	Ugen	er	Belejringstilstanden	hævet,	saa	det	da	gaar	at		

	 Tinde	en	Siddeplads. 	430

Det	store	familiepublikummet	det	siktes	til	er	den	samme	delen	av	befolkningen	som	benyttet	

seg	av	byens	utkant	til	utTlukter	og	piknik.	Dette	betydde	i	mindre	grad	de	pjolter-drikkende	

mennene	som	skjenkestuene	tradisjonelt	tilhørte,	og	i	større	grad	familiefedre,	kvinner	og	

barn.	Jacobsens	visjoner	for	publikum	ble	sjeldent	ytret	i	avisene,	men	det	var	noe	av	det	

samme	som	hadde	blitt	sagt	under	interessentskapets	festmiddag	i	1890. 		431

En	nærmere	kikk	på	billettprisene	tyder	også	på	at	Tivoli	nå	fridde	til	et	nytt	publikum.	Fra	

starten	av	1890-tallet	ble	det	avertert	for	at	kvinner	kunne	kjøpe	abonnementskort	for	samme	

	Myhre	(1990)	s.	503428

	OMBA	Ny	illustreret	Tidende	15.	årgang:	23.06.1888,	nr.	25,	s.	200	429

	OMBA	Ny	illustreret	Tidende	15.	årgang:	07.07.1888,	nr.	27,	s.	215430

	Aftenposten	07.03.1890,	nr.	142,	s.	2:	"Tivolis	Indvielsesfest."431
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pris	som	menn	(10	og	senere	15	kroner	for	en	sesong),	dog	kun	på	forespørsel	av	en	herre. 	432

Det	ble	også	innført	abonnementskort	for	barn	til	tre	kroner.	Disse	var	gyldige	fram	til	kl.	16	

på	vanlige	dager,	og	inkludert	i	billetten	var	en	barnepasser	og	en	barnevogn. 	433

Varietéforestillingene	i	Tivolis	sommerteater	var	først	og	fremst	beregnet	på	dette	

familiepublikummet.	Enkelte	ganger	ble	det	også	holdt	barneforestillinger.	Småforlystelsene	i	

hagen	som	"Pariserboldspil"	og	"Revolverbiljard"	ble	hyppig	brukt	av	barn.	

At	kvinner	ikke	kunne	kjøpe	abonnementskort	uten	tillatelse	av	en	herre,	forteller	oss	at	Tivoli	

fortsatt	var	preget	av	en	mannsdominert	kultur.	Jacobsen	ønsket	åpenbart	ikke	at	Tivoli	skulle	

være	en	møteplass	for	prostituerte	og	deres	kunder.	Men	som	vi	så	av	annonsene	i	Tivolis	

programblader,	var	Tivoli	også	tilrettelagt	for	kvinnelige	besøkende.	Et	forhold	som	tyder	på	at	

det	kvinnelige	nærvær	var	blitt	en	alminnelighet,	er	at	kvinnelige	publikummere	ikke	lenger	

ble	kommentert	som	noe	spesielt,	slik	det	ble	på	slutten	av	1870-tallet.	For	eksempel	ble	det	i	

1896	publisert	et	leserinnlegg	i	Aftenposten	signert	"En	Dame",	som	klagde	over	at	damene	

hadde	på	seg	for	høye	hatter	i	Tivoli	Theater. 	Av	ordlyden	forstår	vi	at	kvinner	på	Tivoli	ikke	434

var	en	sjeldenhet	selv	under	varieté	og	at	det	var	akseptabelt	for	damer	å	gå	på	Tivoli,	selv	om	

synet	av	deres	hatter	kunne	utløse	frustrasjon.	

Et	annet	type	publikum	som	var	ønsket	og	som	ble	lovpriset	

av	avisene,	var	det	såkalte	folkepublikummet	(ikke	til	

forveksling	med	det	folkelige	publikummet).	Som	omtalt	var	

ikke	betegnelsen	folkelig	nødvendigvis	et	uttrykk	for	noe	

negativt.	En	ekte	folkefest	skulle	samle	en	sosialt	variert	

sammensetning	av	folk,	der	underklassen	var	ekskludert.	

Det	var	et	uttrykk	for	samtidens	oppfattelse	av	et	demokrati.	

På	Jacobsens	Tivoli	ble	det	ofte	arrangert	folkefester	eller	

folkeforestillinger	til	nedsatte	priser,	tilrettelagt	for	et	

blandet	publikum.	I	bildet	til	høyre	ser	vi	en	annonse	for	en	

slik	folkeforestilling	i	anledning	17.	mai	1896.	Annonsen	er	

valgt	fordi	den	henvender	seg	både	til	det	høykulturelle	og	

det	populærkulturelle	publikummet.	I	liten	tekst	kan	vi	lese	

	Se	for	eksempel	annonsen	i	Aftenposten	18.05.1892,	nr.	288,	s.	3.432

	Aftenposten	18.05.1892,	nr.	288,	s.	3433

	Aftenposten	02.06.1896,	nr.	369,	s.	2:	"Vore	Theaterplager."	Av:	"En	Dame."434
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at	billetter	kunne	bestilles	over	telefon,	hvilket	var	en	luksus	bare	de	færreste	hadde	råd	til. 	435

Videre	står	det	at	publikum	kan	kjøre	direkte	til	teaterets	inngang	ved	dårlig	vær.	Den	delen	av	

publikum	som	hadde	mulighet	til	å	kjøre	hest	og	vogn	til	teateret,	og	som	i	tillegg	hadde	den	

luksus	å	bekymre	seg	for	å	bli	våte,	var	Christianias	sosietet.	Vi	ser	altså	hvordan	Tivoli	både	

henvendte	seg	til	det	arbeidende	folk	og	sosieteten	i	samme	annonse.	Etter	denne	festen	

meldte	Aftenposten	at	tross	det	dårlige	været	hadde	det	vært	en	enorm	tilstrømning	til	Tivoli,	

og	i	Cirkus	hadde	det	vært	den	livligste	dans	til	lenge	etter	midnatt. 	436

Det	var	ikke	slik	at	en	sosial	eller	politisk	gruppe	følte	seg	berettiget	til	å	bruke	Tivoli,	og	det	

var	heller	ikke	slik	at	Tivoli	kun	tilhørte	christianiensere.	Mange	forskjellige	foreninger	og	

organisasjoner	hadde	sine	treff,	møter	eller	fester	på	Tivoli.	Disse	var	enten	åpne	

arrangementer	beregnet	på	alle	som	hadde	interesse	av	å	komme,	eller	lukkete	

middagsselskaper.	For	å	vise	mangfoldet	nevnes	her	et	utvalg:	Landbrugsmøde	i	juni	1892,	

Methodisternes	Aarskonference	i	august	1894,	Kristianiaorganiserede	Venstres	fest	i	juli	

1896,	Lærermøde	i	august	1896,	Det	norske	Postmandsmøde	i	august	1896	og	Den	norske	

marknaden	i	Peisestova	paa	Tivoli	i	september	1898.	Det	er	spesielt	verdt	å	merke	seg	

Methodisternes	arrangement	på	Tivoli	i	1894.	Fra	referatet	i	Aftenposten	kommer	det	fram	at	

den	amerikanske	biskop	Newman	hadde	holdt	tale	for	omtrent	4000	tilhørere,	blant	annet	om	

evangeliet,	avhold	og	den	menneskelige	natur. 	Det	var	nok	første	gang	en	biskop	hadde	satt	437

sin	fot	på	Christiania	Tivoli.	Både	Det	norske	Arbeiderpartiet,	Venstre	og	Høyre	benyttet	Tivoli	

til	å	arrangere	stevner	for	sine	medlemmer	eller	åpne	folkefester.	I	juni	1896	ble	Den	store	

Sangerfesten	holdt	der.	Arrangementet	samlet	500	sangere	fra	Studenternes,	

Handelsstandens,	Haandværkernes	og	Arbeidersamfundets	sangforeninger. 	Dette	forteller	438

oss	at	Tivoli	på	1890-tallet	verken	var	et	domene	for	det	høykulturelle	eller	folkelige	

publikummet,	verken	for	byfolk	eller	bygdefolk	og	heller	ikke	for	en	viss	politisk	eller	religiøs	

gruppe;	Tlere	av	samfunnets	sjikt	følte	seg	berettiget	adgang.	

	Gjennombruddet	for	telefonen	i	Christiania	var	i	1890-årene.	Ved	århundreskiftet	hadde	byen	435

11700	apparater,	fordelt	på	228000	innbyggere.	Fra	Myhre	og	Kjeldstadli	(1995)	s.	113.

	Aftenposten	18.05.1896,	nr.	334,	s.	2436

	Aftenposten	08.08.1894,	nr.	452,	s.	1437

	Aftenposten	09.06.1896,	nr.	388,	s.	3438
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I	april	og	mai	1896	framførte	Arbeiderpartiets	dramatiske	

Klub	(stiftet	1891)	stykket	"Storken"	på	Tivoli	Theater	for	

fulle	hus. 	Oppsetningen	ble	omtalt	som	en	"afgjort	Succes"	439

for	klubben. 	De	siste	forestillingene	ble	gitt	som	440

folkeforestillinger	til	nedsatte	priser.	At	disse	forestillingene	

først	og	fremst	var	beregnet	på	arbeidere,	reTlekteres	av	

billettsalget.	I	annonsen	til	høyre	kan	vi	se	at	losjene,	som	

vanligvis	kostet	6-12	kroner,	selges	for	75	øre.	En	annen	ting	

å	merke	seg	er	at	billettsalget	foregår	over	hele	byen.	

Vanligvis	kunne	man	kjøpe	billetter	på	Tivolis	billettkontor	

samt	ett	eller	to	utsalgssteder	i	byen.	Disse	var	som	regel	

bokhandler	eller	musikkhandlere	på	vestkanten.	Her	ser	vi	at	

billettsalget	foregår	lengre	mot	øst.	

De	forskjellige	sosiale	publikumsgruppene	følte	at	de	hørte	hjemme	på	Tivoli,	og	det	store	

familiepublikummet	var	en	ny	gruppe	som	også	gikk	fast	på	Tivoli.	Samtidig	ble	det	innført	

nye	metoder	for	å	holde	publikum	atskilt,	og	bidra	til	at	noen	grupper	følte	seg	bedre	enn	

andre.	Igjen	er	det	billettsalget	som	reTlekterer	dette.	I	den	nye	sirkusbygningen	ble	det	som	

nevnt	solgt	forskjellige	billettkategorier,	blant	annet	losjer,	parkett	og	galleri.	De	billigste	

plassene	kunne	koste	15	øre,	mens	de	dyreste	plassene	kostet	3	kroner.	Losjene	kunne	koste	

så	mye	som	12	kroner.	Sirkusbygningen	hadde	fasade	mot	hjørnet	av	Klingenberggaten	og	

Bakkegaten,	og	totalt	9	innganger.	Aftenposten	bemerket	dette	slik:	"jo	simplere	Plads	desto	

længre	op	i	Gaden." 	Det	var	synlig	for	alle	som	sto	i	kø	hvem	som	brukte	hvilken	inngang,	441

hvilket,	skal	vi	tro	Aftenposten,	talte	sitt	tydelige	språk.	Systemet	med	ulike	billettkategorier	

ble	også	innført	på	Tivoli	Theater.	I	Tivolis	sommerteater	kostet	det	50	øre	ekstra	for	å	få	

sitteplass,	mens	ståplasser	var	inkludert	i	inngangsprisen.	

Som	beskrevet	var	bemerkninger	knyttet	til	sosiale	forskjeller	blant	publikum	sjeldnere	på	

1890-tallet,	men	enkelte	omtaler	tyder	på	at	Tivolis	publikum	fortsatt	oppfattet	hverandre	

som	sosialt	ulike.	I	en	artikkel	i	Aftenposten	ble	det	bemerket	at	det	var	"det	mere	humoristisk	

	AAB	K	-	Samfundsteatret,	A049	4/1:	Beretning	for	Kra-Arbeidersamfunds	dramatiske	Klub	439

1891-1916.

	Gripsrud	(1981)	s.	57440

	Aftenposten	06.03.1890,	nr.	138,	s.	2441
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anlagte	Publikum"	som	gikk	på	Cirkus	Varieté. 	Ordlyden	antyder	at	journalisten	så	ned	på	442

denne	type	publikummere,	eller	anså	dem	som	uinteresserte	i	teaterets	høyere	kunster.	Etter	

en	Erika	Nissen-konsert	i	Cirkus	i	1897,	kommenterte	Social-Demokraten	at	det	"svære	lokale	

var	trods	de	forhøjede	priser	fyldt	af	noget	andet	publikum	end	det	vanlige." 	Senere	443

kommenterte	samme	avis	at	"det	synes,	som	om	der	er	en	bestemt	grænse	mellem	dem,	der	

søger	varietéen	og	dem,	som	gaar	paa	konserter." 	Dette	ble	skrevet	i	forbindelse	med	at	444

journalistens	beklaget	seg	over	at	det	"sædvanlige	konsertpublikum"	i	betydning	det	

høykulturelle	publikummet,	kun	stilte	opp	på	premiereforestillingene.	At	dette	ble	skrevet	i	

Social-Demokraten	forteller	oss	at	til	tross	for	sosietetens	overbevisning	om	det	motsatte,	var	

også	det	arbeidende	folk	interessert	i	høykulturelle	konserter.	Dette	underbygges	av	

Arbeiderpartiets	dramatiske	Klubs	formålsparagraf,	som	er	omtalt	i	kapittel	2.3. 	445

5.5.4	Økonomi	og	eierskap	

Jacobsen	hadde	et	bedre	utgangspunkt	enn	Tivander,	da	han	tok	over	driften	av	Tivoli	i	1887.	

Som	beskrevet	var	han	hyret	inn	av	Nora	Bryggeri	for	å	fungere	som	direktør,	og	sto	derfor	

ikke	økonomisk	ansvarlig	for	driften	slik	Tivander	hadde	gjort.	Han	sørget	for	inntekter	og	

drift,	mens	Nora	Bryggeri	betalte	leie	og	vedlikehold.	1.	november	1894	overtok	Jacobsen	

Nora	Bryggeris	leiekontrakt	med	interessentskapet. 		446

For	å	Tinansiere	byggingen	av	Tivoliporten	og	sirkusbygningen,	tok	Klingenbergs	nye	

Interessentskab	opp	lån	fra	Livsforsikringsselskabet	Idun. 	Lånet	ble	senere	omgjort	til	447

obligasjoner.	Byggingen	av	Sirkusbygningen	kostet	360	000	kroner. 	Tivoliporten	var	448

estimert	til	å	koste	rundt	200	000	kroner	i	ferdig	tilstand,	men	som	beskrevet	ble	aldri	høyre	

Tløy	fullført. 	I	tillegg	til	dette	ble	det	også	investert	i	forskjønnelse	av	hagen,	utvidelse	av	det	449

elektriske	anlegget	og	renovering	av	øvrige	bygninger.		

	Aftenposten	19.07.1896,	nr.	481,	s.	1442

	Social-Demokraten	01.04.1897,	nr.	77,	s.	2:	"Cirkus	variete."443

	Social-Demokraten	07.04.1897,	nr.	105,	s.	2:	"Cirkus	variete."444

	Å	"skaffe	partiets	medlemmer	en	fornøielig	og	nyttig	adspredelse	og	bringe	dem	til	forstaaelse	av	445

den	dramatiske	kunsts	betydning."	Sitat	gjengitt	på	side	19.	

	SAO	Oslo	byskriverembete:	panteregister	nr.	11,	1868-1940,	s.	375446

	SAO	Oslo	byskriverembete:	panteregister	nr.	11,	1868-1940,	s.	375447

	Berthelsen	(2007)	s.	24448

	Aftenposten	04.03.1890,	nr.	135,	s.	2-3449
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Tivander	hadde	satt	inngangsprisene	på	Tivoli	til	20	øre	for	hagen	og	75	øre	for	festsalen	(nå	

Tivoli	Theater).	Jacobsen	satte	inngangsprisen	til	50	øre	for	hagen	og	50	øre	for	teatret.	

Barnebillett	kostet	som	regel	halv	pris,	men	under	spesielle	barneforestillinger	gikk	det	to	

barn	på	en	billett	à	50	øre. 	Dette	sørget	for	at	Tlere	barn	gikk	på	forestillingene.	50	øre	var	450

en	billig	pris,	med	tanke	på	alle	forlystelsene	man	Tikk	tilgang	på	i	Tivolihagen:	

varietéforestillinger	i	sommerteateret,	utendørs	kaffekonserter,	Tivoli	Marked,	Tivoli	Annex,	

bodega,	schweitzeri,	skøytebane,	skytebane,	kjeglebane	og	mye	mer.	"Illuminations-Anlægget"	

i	seg	selv	var	en	populær	forlystelse.	Men	prisene	var	mye	mer	komplisert	enn	det	framkom	i	

avisen.	De	ordinære	billettprisene	var	kun	mulig	å	kjøpe	to	timer	før	et	arrangement.	Hvis	

man	ønsket	å	kjøpe	billetter	før	dette,	måtte	man	betale	det	dobbelte.	Ønsket	man	å	reservere	

plass	ble	det	lagt	på	en	avgift	mellom	25-50	øre,	avhengig	av	anledningen.	I	tillegg	ble	

Tivolihagen	delt	opp	i	forskjellige	avdelinger,	og	ved	enkelte	arrangementer	måtte	man	betale	

for	å	komme	seg	videre	inn	i	hagen.	Dette	gjaldt	for	eksempel	Tivoli	Marked	som	ble	arrangert	

fra	1895	i	hagens	østlige	del,	og	som	ved	enkelte	anledninger	kostet	10	øre	ekstra	i	

inngangsbillett.	Som	beskrevet	i	kapittel	4.5.4	gjorde	også	Tivander	et	forsøk	på	å	

omorganisere	billettsalget,	uten	hell.	Jacobsen	lyktes	med	dette	ettersom	

underholdningsbransjen	på	1890-tallet	i	større	grad	var	profesjonalisert.	Forhåndskjøpte	

billetter	og	reserverte	plasser	var	ikke	eksklusivt	for	Tivoli;	Christiania	Theater	opererte	for	

eksempel	også	med	det	samme	systemet. 	Der	fantes	det	i	tillegg	et	gradert	billettsystem,	451

slik	Tivoli	Theater	og	Cirkus	Varieté	også	hadde.		

I	tillegg	til	inntekter	fra	inngangen,	hadde	Tivoli	store	inntekter	fra	salg	av	mat	og	drikke.	For	å	

servere	alkohol	måtte	det	søkes	om	skjenkebevilling	hvert	år	i	1890-årene.	Det	var	som	oftest	

ikke	noe	problem	å	få	innvilget	denne. 	Den	følgende	redegjørelsen	for	meny	og	priser	er	452

hentet	fra	Nasjonalbibliotekets	samling	av	Tivolis	programblader. 	Det	var	en	mengde	store	453

og	små	serveringssteder	på	Tivoli.	Det	fantes	restauranter	i	Tivoliporten	og	i	Cirkus	Varieté,	og	

det	var	servering	i	Tivoli	Theater	og	Tivolisalongen.	I	hagen	kunne	man	kjøpe	mat	og	drikke	

ved	sommerteateret,	bodegaen,	schweitzeriet,	paviljongene	og	Tivoli	marked.	Det	fantes	også	

	Se	for	eksempel	annonse	for	Carl	Howlettes	komiske	marionetteater	i	Tivolisalongen	i	Aftenposten	450

07.12.1887,	nr.	677,	s.	3.	

	Seland	(1990)	s.	105451

	Seland	(1990)	s.	81452

	NB	TS	ark	Tivoli	Program	og	Tivoli	Theater	Program453
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Tlere	kaféer.	Kort	sagt:	der	det	var	forlystelser	var	det	servering.	Ved	alle	disse	

serveringsstedene	kunne	man	velge	blant	et	stort	utvalg	av	drikkevarer,	deriblant	vin,	

champagne,	øl,	punsj,	kaffe,	kakao,	brus	og	lemonade.	Den	dyreste	vinen	kostet	15	kroner	

Tlasken,	mens	den	billigste	kostet	2	kroner.	Det	var	noe	å	drikke	for	enhver.	I	Tivoli	Theater	var	

det	mulig	å	bestille	suppe,	smørbrød,	frukt,	kake	eller	is	til	billige	priser.	Det	ble	solgt	sigarer	

fra	15	til	40	øre.	I	Tivolisalongen	ble	det	ofte	servert	varme	retter	til	lunsj,	mens	i	

restaurantene	var	det	oftest	à	la	carte.	Hovedkjøkkenet	lå	i	kjelleren	i	Tivoliporten,	og	det	var	

installert	en	heis	som	brakte	maten	opp	i	restauranten. 			454

Av	øvrige	inntekter	kan	nevnes	teksthefter	til	konserter,	salg	av	programblader,	

annonseinntekter	og	leie	av	selskapslokaler.	Sirkusbygningen	ble	leid	ut	til	omreisende	

sirkustrupper	over	korte	perioder,	og	Tivoli	Theater	ble	leid	ut	til	teaterselskaper	over	lengre	

perioder.	Enkelte	ganger	ble	hele	etablissementet	leid	ut	til	større	foreningsfester.		

Foruten	oppussing	og	investering	i	nye	bygninger,	var	Tivolis	største	utgift	engasjement	av	

artister.	Jacobsen	kunne	inngå	kontrakt	med	artistene	Tlere	måneder	i	forveien	av	

opptredenen	på	Tivoli,	noen	ganger	så	mye	som	et	år.	På	den	måten	sikret	han	seg	et	stabilt	

underholdningstilbud.	Kontraktene	inneholdt	bestemmelser	om	periode	for	engasjement,	

lønn	samt	forpliktelser	ovenfor	arbeidsgiver. 	Perioden	for	engasjement	varierte	fra	et	par	455

dager	til	Tlere	uker.	For	varietéartister	varte	det	som	regel	en	måned.	Ifølge	Seland	kunne	

Tivoli	tilby	betydelig	mer	i	lønn	enn	Christiania	Theater. 	Årsaken	til	dette	var	at	Tivoli	456

hadde	større	gjennomstrømming	av	publikum,	og	dermed	større	inntekter.	De	høye	

lønningene	var	trolig	forbeholdt	spesielt	anerkjente	kunstnere,	artister	og	skuespillere,	som	

Edvard	Grieg,	Johan	Fahlstrøm	eller	Erika	Nissen.	Det	er	sannsynlig	at	ordinære	varietéartister	

Tikk	omtrent	samme	lønn	som	ved	byens	mindre	forlystelsessteder.	Nøyaktig	hva	denne	

lønnen	var	vites	ikke,	da	det	ikke	er	bevart	noen	beretning	om	lønn	ved	Tivoli.		

I	januar	1897	meldte	avisene	at	Klingenbergs	nye	Interessentskab	hadde	solgt	Tivoli	til	en	

hemmelig	kjøper,	hvilket	viste	seg	å	være	direktør	Jacobsen. 	Kjøpesummen	lød	på	kroner	457

	Aftenposten	04.03.1890,	nr.	135,	s.	2-3:	"Det	nye	Tivoli."454

	Seland	(1990)	s.	94455

	Seland	(1990)	s.	95456

	Aftenposten	06.01.1897,	nr.	12,	s.	2457
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1	115	0000. 	Tivoli	hadde	altså	blitt	mangedoblet	i	verdi	siden	interessentskapet	kjøpte	det	458

for	90	000	kroner	i	1874.	Etablissementet	Tivoli	hadde	steget	i	verdi	som	følge	av	renovering	

og	nybygg,	men	det	skyldtes	også	inTlasjon	og	høykonjunktur	i	Christiania.	Allikevel	hadde	

Jacobsen	forhandlet	seg	fram	til	en	god	pris.	I	1892	hadde	eiendommen	blitt	taksert	til	

1	200	000	kroner,	hvilket	gjorde	det	til	den	7.	mest	verdifulle	eiendommen	i	Christiania. 	459

Ifølge	Randall	skal	Jacobsen	ha	tatt	opp	lån	fra	"ett	af	bryggeriene"	for	å	kjøpe	Tivoli. 	Dette	460

bryggeriet	var	trolig	Frydenlunds	Bryggeri,	da	det	ble	skrevet	i	kontrakten	at	Tivoli	ikke	skulle	

selge	annet	øl	enn	fra	Frydenlund. 	Det	var	som	nevnt	ikke	uvanlig	at	bryggerier	inngikk	461

slike	avtaler	med	forlystelsessteder,	enten	ved	å	låne	ut	penger	eller	ved	å	ta	pant	i	

eiendommen. 	462

Allerede	i	mars	1898	solgte	Jacobsen	Tivoli,	med	god	fortjeneste. 	Kjøperen	var	det	463

nystiftede	"Aktieselskabet	Tivoli",	som	besto	av	kaptein	og	formann	Ole	Wilhelm	Lund,	

grosserer	Carl	Christian	Severin	Christensen,	agent	Sigurd	Feiring,	overrettssakfører	I.	H.	

Meyer	og	arkitekt	H.	Welhaven. 	Kjøpesummen	lød	på	kroner	3	250	000.	Det	er	derfor	ingen	464

overdrivelse	å	si	at	Jacobsen	var	en	dyktig	forretningsmann. 	465

5.6	Epilog	

Etter	at	Jacobsen	forlot	Tivoli	ble	kapellmester	Gustav	Herman	Schorcht	direktør. 	Driften	466

fortsatte	i	samme	stil	som	under	Jacobsens	tid.	Aktieselskabet	Tivoli	ble	imidlertid	hardt	

rammet	av	Kristianiakrakket	i	1899.	Ifølge	Harry	Randall	tilbød	aksjonærene	Jacobsen	aksjene	

sine	tilbake	gratis	for	å	slippe	ansvaret. 	I	november	1912	ble	Jacobsen	valgt	inn	som	467

	SAO	Oslo	byskriverembete:	pantebok	nr.	I	71b,	1896-1897,	s.	278458

	Aftenposten	11.08.1892,	nr.	462,	s.	1459

	Aftenposten	05.06.1917,	nr.	276,	s.	6-8:	"Klingenberg	og	Tivoli.	Reminiscenser	fra	gamle	dage."	Av:	460

Harry	Randall.	

	SAO	Oslo	byskriverembete:	panteregister	nr.	11,	1868-1940,	s.	375461

	Seland	(1990)	s.	72462

	SAO	Oslo	byskriverembete:	pantebok	nr.	I	72b,	1898-1900,	s.	238463

	SAO	Oslo	byskriverembete:	panteregister	nr.	11,	1868-1940,	s.	375464

	Da	Tivoli	ble	solgt	til	A/S	Kristiania	Tivoli	i	1917,	lød	kjøpesummen	på	3100000	kroner.	465

	Berthelsen	(2009)	s.	200466

	Aftenposten	05.06.1917,	nr.	276,	s.	6-8:	"Klingenberg	og	Tivoli.	Reminiscenser	fra	gamle	dage."	Av:	467

Harry	Randall.	
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direktør	av	Tivoli	og	formann	for	aksjeselskapet. 	I	denne	perioden	arbeidet	Randall	som	468

artistisk	direktør	på	Tivoli,	og	har	senere	beskrevet	Jacobsen	som	en	"høist	ufordragelig	

herre." 	Jacobsen	oppholdt	seg	i	København	og	London	mesteparten	av	året,	men	skal	469

visstnok	ha	sendt	grove	og	utakknemlige	brev	til	Randall.		

Enkelte	større	hendelser	på	Tivoli	i	de	påfølgende	år	bør	nevnes,	selv	om	de	ligger	utenfor	

oppgavens	avgrensning.	Ankomsten	av	kino	Tikk	store	konsekvenser	for	Christianias	offentlige	

forlystelsesliv,	og	varietéteatrene	ble	ett	etter	ett	bygget	om	til	kinoer.	Cirkus	Varieté	ble	

omdannet	til	kino	i	1908,	og	Tikk	navnet	Cirkus	Verdenstheater.	Kinodriften	var	så	lønnsom	at	

bystyret	bestemte	at	en	betydelig	andel	av	overskuddet	skulle	gå	til	bykassen. 	I	de	tidligere	470

årene	var	det	først	og	fremst	arbeiderklassen	som	dro	på	kino.		

Chat	Noir	ble	stiftet	som	en	litterær	kabaret	i	1912	av	Bokken	Lasson,	og	tilbragte	sine	første	

år	i	den	gamle	biljardsalongen	i	andre	etasje	i	Tivoliporten. 	I	1927	Tlyttet	Chat	Noir	inn	i	471

Tivoli	Theater,	og	ble	der	helt	til	etablissementet	skulle	rives	i	1937.		

I	1927	ble	restauranten	og	dansesalen	Røde	Mølle	åpnet	på	Tivoli. 	Den	ble	innredet	i	den	472

store	bygningen	som	lå	midt	på	Tivolis	tomt,	og	som	ble	omtalt	som	Jernbanehallen. 	Hva	473

denne	bygningen	opprinnelig	ble	brukt	til,	er	uvisst.	Den	kan	forveksles	med	den	tidligere	

hovedbygningen,	men	denne	brant	som	nevnt	i	1888,	og	bygningen	vises	på	kart	både	før	og	

etter	1888.	Ifølge	Haakon	B.	Nielson	var	det	en	utstillingshall	som	ble	reist	i	forbindelse	med	

jubileet	i	1914,	og	ifølge	Erik	Oluf	Melvold	var	det	et	sommerteater	som	ble	reist	i	1916. 	474

Men	den	kunne	som	sagt	sees	på	kart	lenge	før	dette.	Det	vites	derfor	ikke	med	sikkerhet	hva	

som	var	opprinnelsen	til	denne	bygningen,	men	det	antas	at	den	ble	brukt	til	større	

utstillinger	og	Tikk	diverse	påbygg	i	årenes	løp.	På	samme	tid	som	Røde	Mølle	åpnet	var	

jazzmusikk	blitt	populært	i	Christiania,	og	etablissementet	åpnet	med	jazzorkesteret	

	SAO	Oslo	byskriverembete:	panteregister	nr.	11,	1868-1940,	s.	295468

	Randall	(1946)	s.	185469

	Kjeldstadli	(1990)	s.	420;	Thingsrud	(2004)	s.	21470

	Bang-Hansen	(1961)	s.	9471

	Arbeiderbladet	17.02.1927,	nr.	46,	s.	5:	"Moulin	Rouge.";	Berthelsen	(2009)	s.	200472

	Aftenposten	A-magasinet	22.04.1978,	nr.	16,	s.	40-41:	"Røde	Mølle,"	av:	Haakon	B.	Nielson.	473

	Aftenposten	A-magasinet	22.04.1978,	nr.	16,	s.	40-41:	"Røde	Mølle,"	av:	Haakon	B.	Nielson;	Melvold	474

(2003)	s.	17
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"Møllerne."	Røde	Mølle	var	inspirert	av	Moulin	Rouge	i	Paris,	og	den	høye	møllen	som	prydet	

fasaden	ble	et	ikonisk	symbol	for	Tivoli.	Det	var	et	av	byens	mest	populære	dansesteder.		

Allerede	i	1916	vedtok	bystyret	at	den	nye	Rådhuset	skulle	bygges	i	Pipervika,	og	at	hele	

området	skulle	saneres. 	Tivoli	måtte	derfor	rives.	Som	følge	av	endrete	planer	og	vedtak,	475

samt	både	idé-	og	arkitektkonkurranse,	ble	ikke	den	første	byggesteinen	lagt	før	i	1931.	I	boka	

Rådhuset	i	Oslo	(1950)	av	Carl	Just,	blir	ikke	rivingen	av	Tivoli	omtalt	som	en	trist	hendelse.	

Just	hevder	at	hagen	var	blitt	stygg	og	uattraktiv,	og	at	sorgen	verken	var	dyp	eller	

langvarig. 	Kildene	forteller	imidlertid	en	annen	historie.	Fra	årene	1934-37	Tinnes	det	en	476

mengde	fotograTier	av	Tivoli,	hvilket	forteller	oss	at	noen	Tikk	hastverk	med	å	dokumentere	at	

byen	hadde	hatt	en	forlystelseshage. 	På	mange	av	disse	bildene	kan	vi	se	Rådhuset	som	477

reiser	seg	i	bakgrunnen.	Det	ble	også	publisert	en	rekke	nostalgiske	artikler	i	avisene. 	478

Samtidig	lovet	bystyret	å	Tinne	en	ny	tomt	for	gjenreisningen	av	Tivoli,	men	dette	skjedde	

aldri. 	At	Tivoli	var	blitt	stygt	og	forfallent	i	sine	siste	dager,	har	trolig	sin	årsak	i	at	ingen	479

ønsket	å	investere	i	anlegget	ettersom	det	var	kjent	at	det	skulle	rives.		

Den	siste	forestillingen	i	sirkusbygningen	ble	holdt	av	Cirkus	Schuman	i	1935,	som	også	var	de	

som	hadde	innviet	bygningen	i	1890. 	Bygningen	ble	revet	samme	år.	Siste	rest	av	Tivoli	ble	480

revet	i	1937.	

	Just	(1950)	s.	99475

	Just	(1950)	s.	124476

	Et	utvalg	Tinnes	digitalt	på	oslobilder.no.	477

	Et	utvalg	Tinnes	hos	Oslo	museums	bibliotek	og	arkiv,	Tivoli-samlingen.	478

	Berthelsen	(2009)	s.	200479

	Berthelsen	(2007)	s.	22480
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Bilde	17:	"Fra	Tivoli."	Maleri	av	Ola	Abrahamsson,	udatert,	trolig	1934-35.	Her	ser	vi	
Tivoli	fra	en	annen	vinkel,	med	sirkusbygningen	til	høyre	og	Tivoli	Theater	i	midten.	
Rådhuset	reiser	seg	i	bakgrunnen.	Det	var	her	den	folkelige	inngangen	ble	bygget	i	
1877,	med	direkte	adkomst	til	Nisseball.	Fra	arkivsamlingen	Byhistorisk	Samling,	

tilhørende	Oslo	Museum.	(CC)	BY-SA.	



Kapittel	6:	  
"En	Extraovation."	  

En	avslutning	om	et	forlystelsessted.	

6.1	Innledning	

I	de	foregående	kapitlene	har	vi	sett	hvordan	Tivoli	utviklet	seg	i	takt	med	at	Christiania	

vokste	til	å	bli	en	stor	by.	Christiania	var	preget	av	befolkningsvekst	og	økonomiske	

oppgangstider	gjennom	større	deler	av	1800-tallet.	For	folk	Tlest	ble	hverdagen	tydeligere	

oppdelt	i	arbeidstid	og	fritid,	og	det	ble	vanligere	å	dra	ut	når	man	hadde	fri.	Den	økende	

etterspørselen	etter	aktiviteter	å	bruke	fritiden	på,	skapte	en	oppblomstring	av	offentlige	

forlystelsessteder.	Underholdningsbransjen	ble	profesjonalisert,	og	sentralt	i	bransjen	sto	

Christiania	Tivoli.	

Det	følgende	kapittel	inneholder	en	oppsummering	av	den	historiske	redegjørelsen	for	

Klingenberg/Christiania	Tivoli,	og	deretter	en	diskusjon	knyttet	til	problemstillingen.		

6.2	Oppsummering	av	historisk	redegjørelse	

Før	Christiania	Tivoli	ble	etablert	i	1877,	var	stedet	kjent	under	navnet	Klingenberg.	Dette	var	

det	eldste	forlystelsesstedet	i	Christiania,	og	ble	opprinnelig	oppfattet	som	en	uanstendig	

skjenkebule	og	møteplass	for	prostituerte	og	deres	kunder.	I	løpet	av	1800-tallet	satte	de	

forskjellige	eierne	i	gang	visse	tiltak	for	å	heve	stedets	sosiale	proTil,	med	det	formål	å	

tilrettelegge	Klingenberg	for	et	Tinere	publikum.	Blant	de	som	klarte	å	oppnå	dette	var	eierne	

Nicolai	Caspary	og	Jacob	Sandelin.	Ved	å	tilby	underholdning	av	høyere	kvalitet	og	investere	i	

forskjønnelse	av	eiendommen,	lyktes	det	dem	å	forsterke	Klingenbergs	sosiale	proTil	som	et	

anstendig	sted.	Carl	Beyer	tok	over	ledelsen	i	1856,	og	har	blitt	husket	for	å	ha	senket	stedets	

omdømme.	Årsaken	til	at	det	gikk	dårlig	for	Beyer	var	at	han	arrangerte	kostbare	tilstelninger,	

i	en	periode	da	interessen	for	Klingenberg	var	lav	blant	Christianias	sosietet.		

Den	neste	som	virkelig	har	blitt	husket	for	å	ha	løftet	etablissementets	sosiale	proTil,	er	den	

svenske	skuespilleren	Knut	Tivander.	Han	satset	hele	sin	formue	og	sitt	navn	på	omdannelsen	

fra	Klingenberg	til	Christiania	Tivoli,	og	kunne	i	noen	måneder	anse	seg	som	svært	suksessrik.	
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Suksessen	skyldtes	delvis	god	markedsføring	av	Tivoli,	som	sørget	for	kontinuerlig	omtale	i	

hovedstadens	aviser.	En	betydelig	pådriver	til	denne	omtalen	var	det	faktum	at	det	offentlige	

forlystelseslivet	fortsatt	var	relativt	nytt,	og	ble	omtalt	med	stor	interesse.	Tivoli	hadde	liten	

konkurranse	i	denne	perioden.	Tivanders	suksess	skyldtes	også	at	han	delte	etablissementet	i	

to	-	en	del	for	folkelige	forlystelser,	og	en	del	for	høykulturelle	forlystelser.	Sistnevnte	ble	

oppfattet	som	det	ekte	Tivoli.	Her	fantes	også	de	mer	karnevalske	aktivitetene,	som	karusell	og	

kraftprøver.	Tivander	klarte	ikke	å	holde	det	gående	i	mer	enn	to	år,	og	endte	opp	ruinert.	

Årsaken	til	dette	var	at	byen	fortsatt	var	for	liten	til	tross	for	befolkningsveksten,	og	

publikumsgrunnlaget	for	smått	og	ustabilt.	Budsjettet	var	basert	på	at	folk	skulle	komme	

tilbake	til	Tivoli	igjen	og	igjen.	Derfor	måtte	Tivander	skifte	ut	underholdningen	hyppig.	Dette	

ble	for	kostbart,	og	driften	gikk	med	underskudd.	

I	1890-årene	brakte	Bernhard	H.	Jacobsen	Tivoli	inn	i	dets	gullalder,	og	gjorde	etablissementet	

internasjonalt.	Under	hans	ledelse	ble	mange	av	Tivolis	ikoniske	bygg	reist:	Tivoliporten,	

sirkusbygningen	og	Tivoli	Theaters	løkformete	kupler.	I	denne	perioden	sørget	Jacobsen	for	

lønnsom	og	stabil	drift,	og	han	engasjerte	en	lang	rekke	internasjonale	kunstnere	og	artister	

til	forestillingene.	Jacobsen	hadde	et	bedre	utgangspunkt	enn	Tivander,	ettersom	han	ikke	sto	

økonomisk	ansvarlig	for	driften.	Den	massive	befolkningsveksten	bidro	til	å	skape	et	stabilt	

publikumsgrunnlag.	Under	Tivanders	dager	hadde	det	vært	i	underkant	av	120	000	

innbyggere	i	Christiania,	et	tall	som	fordoblet	seg	i	løpet	av	Jacobsens	lederskap. 	Jacobsen	481

var	derfor	ikke	like	avhengig	av	at	folk	kom	tilbake	igjen	og	igjen,	og	kunne	beholde	de	samme	

artistene	på	plakaten	i	lengre	tid	av	gangen.	Driften	ble	dermed	mindre	kostbar.		

6.3	Christiania	Tivoli	som	uttrykk	for	samspillet	mellom	framveksten	av	  
offentlige	forlystelser	og	framveksten	av	storbyen	Christiania		

På	bakgrunn	av	redegjørelsen	for	Christiania	Tivoli,	skal	vi	nå	undersøke	hvordan	

etablissementet	kan	sees	på	som	et	uttrykk	for	samspillet	mellom	framveksten	av	Christiania	

som	storby,	og	framveksten	av	offentlig	underholdning.	Dette	skal	gjøres	ved	hjelp	av	teoriene	

som	ble	gjennomgått	i	kapittel	2.5.	Tivoli	var	en	kommersiell	bedrift,	som	ble	markedsført	og	

driftet	for	et	betalende	publikum.	Etablissementet	kan	derfor	brukes	som	en	målestokk	hva	

angår	utviklingen	av	offentlig	underholdning,	samt	samtidens	holdninger	til	å	delta	i	et	sosialt	

uteliv.	Det	sosiale	mangfoldet	som	utspilte	seg	på	Christiania	Tivoli	ble	oppfattet	som	

	Myhre	(1990)	s.	205481
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demokratisk.	Som	bemerket	Tlere	ganger	var	underklassen	ekskludert	fra	samtidens	

oppfattelse	av	et	demokrati,	og	også	fra	denne	framstillingen.		

Årsakene	til	oppkomsten	og	ekspansjonen	av	offentlig	forlystelser	i	Christiania	er	mange,	og	

de	er	alle	knyttet	til	Christianias	framvekst	som	storby.	Christianias	kulturelle	elite	ønsket	å	

bringe	skuespillet	ut	av	de	private	salongene.	Dette	førte	til	oppkomsten	av	offentlige	teatre.	

Allmuen	benyttet	seg	Tlittig	av	byens	skjenkesteder	og	dansesaler,	og	etterspørsel	etter	slike	

steder	økte	som	følge	av	befolkningsøkning	og	innvandring	av	unge	arbeidstakere.	Ønsket	om	

å	være	en	storby	av	europeisk	karakter	var	en	annen	årsak.	Den	gamle	embetsstanden	og	det	

framvoksende	næringsdrivende	borgerskapet	hadde	sosiale	og	økonomiske	bånd	til	utlandet,	

og	ønsket	en	ekte	hovedstad	slik	de	oppfattet	at	den	skulle	være.	Det	var	imidlertid	ikke	bare	

sosieteten	som	etterspurte	internasjonal	kultur.	Omreisende	artister	bragte	med	seg	blant	

annet	europeisk	populærmusikk,	teaterstykker,	tekniske	oppTinnelser	og	andre	kuriositeter,	

som	ble	godt	mottatt	både	av	det	høykulturelle	og	det	populærkulturelle	publikummet.	Den	

siste	årsaken	jeg	vil	trekke	fram	er	at	hverdagen	ble	tydeligere	fordelt	mellom	arbeidstid	og	

fritid,	samt	at	mange	arbeidere	Tikk	relativt	faste	lønninger.	Dette	åpnet	muligheten	for	at	folk	

kunne	utvikle	seg	på	tre	forskjellige	områder:	i	hjemmet,	i	arbeidet	og	på	fritiden.	

I	kapittel	2.5	ble	det	diskutert	hvorvidt	årsaken	til	oppkomsten	av	offentlige	forlystelser,	var	

som	følge	av	myndighetenes	tro	på	at	de	kunne	fungere	som	sikkerhetsventiler	i	samfunnet.	

Ifølge	Bakhtin	måtte	man	gi	befolkningen	et	utløp	for	frustrasjon	og	aggresjon,	slik	at	de	skulle	

oppføre	seg	som	lydige	undersåtter	resten	av	året. 	På	bakgrunn	av	det	som	er	gjennomgått	482

kan	ikke	dette	sies	å	ha	vært	en	årsak	til	framveksten	av	offentlige	forlystelser	i	Christiania.	I	

årene	1877-98	ble	forlystelser	etterspurt	i	sosialiserings-	og	underholdningsøyemed,	av	både	

det	høykulturelle	og	det	folkelige	publikummet.	Det	var	først	og	fremst	private	aktører	som	

tok	initiativ	til	å	drive	forlystelsessteder.	Myndighetene	var	svært	lite	innblandet,	med	unntak	

av	å	pålegge	regler	for	oppførsel	i	lokalene,	samt	utarbeide	brann-	og	sikkerhetsforskrifter.	

Christiania	Tivoli	var	ment	å	være	en	sosial	møteplass	for	kulturell	rekreasjon.	Det	sosiale	

mangfoldet	som	utviklet	seg	her,	var	i	større	grad	knyttet	til	innbyggernes	forståelse	av	å	leve	i	

en	storby,	enn	myndighetenes	ønske	om	å	underkue	befolkningen.	

Et	viktig	tema	har	vært	kulturell	kontakt	mellom	de	forskjellige	publikumsgruppene,	og	

hvorvidt	Christiania	Tivoli	kan	sies	å	ha	virket	forsonende	på	de	sosiale	motsetningene	i	byen.	

	Bakhtin	er	gjennomgått	i	kapittel	2.5.3.	482
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Som	beskrevet	i	kapittel	1.2	har	det	ikke	vært	metodisk	mulig	å	bevise	hvor	stor	effekt	Tivoli	

har	hatt	i	forhold	til	andre	sosiale	tiltak.	Det	er	allikevel	mulig	å	gjenkjenne	en	utvikling.	Før	

1880-tallet	var	det	et	skarpt	skille	mellom	høykulturelle	og	folkelige	forlystelser.	Samtidens	

sosiale	konvensjoner	bidro	til	å	opprettholde	dette	skillet,	og	de	forskjellige	

publikumsgruppene	menget	seg	i	liten	grad	med	hverandre.	Ifølge	Zerlang	ble	det	sett	på	som	

gunstig	å	arrangere	folkeoppdragende	kulturmøter	i	forbindelse	med	offentlig	

underholdning. 	Årsaken	til	dette	var	at	publikumssituasjoner	skapte	en	følelse	av	fellesskap	483

blant	tilskuerne,	og	tilrettela	for	at	noen	kunne	gå	foran	som	et	godt	eksempel,	mens	andre	

kunne	etterligne	deres	atferd.	Ifølge	Elias	har	observasjon	og	etterligning	vært	en	lenge	brukt	

metode	for	spredning	av	holdninger	og	atferdsregler. 	Denne	metoden	var	basert	på	at	det	484

var	allmuen	som	skulle	siviliseres,	og	heves	til	et	sosialt	og	kulturelt	høyere	nivå.	Det	som	ble	

sett	på	som	korrekte	atferdsregler	kom	til	uttrykk	i	det	samtiden	kalte	dannelse.	Parallellt	med	

framveksten	av	offentlige	forlystelser,	ble	dannelse	sett	på	som	en	nødvendig	forutsetning	for	

å	kunne	forstå	budskapet	i	en	forestilling,	og	nyte	den	på	såkalt	riktig	måte.		

Det	høyere	teateret	ble	oppfattet	som	en	dannelsesanstalt,	og	tivolietablissementer	ble	

oppfattet	som	sosiale	institusjoner.	Teateret	ble	sett	på	som	egnet	til	å	berike	det	åndelige	

sinn,	mens	tivolier	ble	sett	på	som	ideelle	steder	å	arrangere	folkeoppdragende	kulturmøter.	

Karakteristisk	for	de	europeiske	tivoliene	var	at	de	blandet	høykulturelle	og	populærkulturelle	

elementer,	hvilket	forsterket	oppfatningen	av	tivolier	som	sosiale	møteplasser.	Christiania	

Tivoli	var	et	europeisk	tivolietablissement	i	den	forstand	at	det	hadde	alle	disse	elementene,	

om	enn	i	mindre	skala.	På	Tivoli	fantes	det	teater,	konserter,	restauranter,	varieté,	dans,	

utstillinger	og	karnevalske	aktiviteter.	Publikummet	Tikk	servert	internasjonale	kulturelle	og	

teknologiske	nyheter.	Det	hele	var	rammet	inn	av	høykulturelle	elementer,	som	lysthager	og	

praktbygninger.	Det	ble	anlagt	tivolietablissementer	og	sirkusbygninger	mange	steder	i	

Europa,	og	disse	ble	stående	som	symboler	på	det	moderne	storbylivet.		

På	bakgrunn	av	det	som	er	gjennomgått	kan	det	bekreftes	at	medlemmer	av	det	høykulturelle	

og	folkelige	publikummet	var	på	Tivoli	samtidig	på	slutten	av	1870-tallet.	Tivoli	kan	derfor	

sies	å	ha	vært	et	av	de	første	offentlige	stedene	i	Christiania	hvor	folk	av	forskjellig	sosial	

status	befant	seg	samtidig.	Da	Tivoli	åpnet	under	Tivanders	ledelse	i	1877,	ble	det	uttalt	at	

etablissementet	ikke	lenger	skulle	være	et	sted	for	"de	lavere	Klasser,"	men	et	"fashionabelt	

	Zerlang	er	gjennomgått	i	kapittel	2.5.4.483

	Elias	er	gjennomgått	i	kapittel	2.5.2.484
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Sted	for	værdige	Adspredelser,	i	hvilke	enhver	tør	tage	Del." 	Dette	forstås	som	et	uttrykk	for	485

samtidens	oppfatning	av	et	demokrati.	At	Tivoli	nå	skulle	være	et	sted	for	alle,	ble	oppfattet	

som	svært	positivt	av	samtidens	aviser.	Etter	åpningsdagen	4.	november	1877,	meldte	Tlere	

journalister	at	det	hadde	samlet	seg	folk	fra	byens	forskjellige	samfunnsklasser.	Og	ikke	bare	

det	-	det	hadde	også	vært	damer	til	stede.	På	bakgrunn	av	dette	kan	det	også	bekreftes	at	

samtiden	i	Christiania	oppfattet	kulturmøter	ved	offentlige	etablissementer	som	gunstige.		

Det	kan	derimot	ikke	bekreftes	at	det	fant	sted	sosialisering	på	tvers	av	klassene	i	noen	

utstrakt	grad.	Årsaken	til	dette	er	at	publikum	falt	tilbake	i	sine	vanlige	mønstre	i	løpet	av	

1879.	Tivoli	var	et	sted	for	kulturmøter	i	en	periode,	men	det	høykulturelle	publikummet	

sviktet	og	stedet	ble	igjen	karakteristisk	folkelig.	Tivolis	karakter	som	demokratisk	plattform	

må	derfor	forstås	mer	som	en	markedsført	holdning,	og	ikke	som	et	vellykket	sosialt	tiltak	fra	

Tivoli	sin	side.		

Innen	Jacobsen	tok	over	ledelsen	i	1887,	hadde	det	skjedd	store	forandringer	i	Christianias	

offentlige	rom.	Publikumsgrunnlaget	var	blitt	større,	og	skillet	mellom	høykulturelle	og	

folkelige	steder	var	ikke	lenger	like	tydelige.	Forskjellene	ble	heller	ikke	kommentert	på	

samme	måte	som	før.	Både	Tivander	og	Jacobsen	arrangerte	folkefester,	-konserter	og	-

forestillinger,	som	var	ment	å	samle	et	bredt	publikum.	Jacobsen	hadde	større	suksess	med	

dette	enn	Tivander,	ettersom	han	arrangerte	en	rekke	folkearrangementer	over	en	periode	på	

mer	enn	ti	år,	uten	å	miste	publikum.	Varieté	bidro	i	en	periode	til	å	trekke	både	det	

høykulturelle	og	det	folkelige	publikummet	til	de	samme	forestillingene,	og	det	samme	kan	

sies	om	arbeiderteateret.	Arbeiderpartiets	dramatiske	Klub	Tikk	tilgang	til	å	sette	opp	Tlere	

forestillinger	i	Tivoli	Theater.	Ifølge	Jostein	Gripsrud	samlet	disse	forestillingene	ikke	bare	

publikum	fra	arbeiderklassen,	men	anmeldere	og	til	dels	publikum	fra	det	høyere	teater	

også. 	Disse	endringene	skyldtes	ikke	sosiale	tiltak	fra	Jacobsens	side,	men	heller	økende	486

bevegelser	i	samfunnet.	Det	skyldtes	også	at	underholdningsbransjen	hadde	ekspandert,	og	

folk	var	blitt	mer	vant	til	å	gå	ut	på	fritiden.	Det	kan	derfor	konkluderes	med	at	Tivoli	ikke	

bidro	med	sosiale	tiltak	som	forsonet	klassene,	men	Tivoli	kan	sees	på	som	et	uttrykk	for	

sosiale	tiltak	og	bevegelser	i	samfunnet	for	øvrig.		

	Aftenposten	23.10.1877,	nr.	247A,	s.	3:	"Klingenberg."	Sitatet	er	hentet	fra	kapittel	4.	Min	485

kursivering.	

	Gripsrud	(1981)	s.	55-57486
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Under	Jacobsens	ledelse	var	også	et	nytt	publikum	ønsket	på	Tivoli:	"det	store	

Familiepublikum." 	Dette	indikerer	en	stor	utvikling	i	underholdningsbransjen.	Byens	487

offentlige	rom	og	spesielt	utelivet	var	opprinnelig	mennenes	domene,	men	i	løpet	av	1880-	og	

90-årene	ble	det	tilrettelagt	for	kvinner	og	barn	også.	Dette	kan	forstås	som	et	uttrykk	for	at	

det	var	blitt	akseptabelt	for	kvinner	å	vise	seg	ute.	Legg	allikevel	merke	til	at	Tivoli	ikke	fridde	

til	kvinner	alene,	men	til	familien	i	samlet	tropp.	Dette	understrekes	av	at	abonnementskort	

for	kvinner	kun	ble	solgt	på	forespørsel	av	en	herre,	slik	vi	så	i	kapittel	5.5.3.	At	det	nå	var	

vanligere	å	se	kvinner	ved	offentlige	forlystelsessteder,	er	heller	et	uttrykk	for	at	forlystelser	

og	fritid	hadde	fått	et	alminnelig	preg,	enn	utjevning	mellom	kjønnene.		

6.4	En	aften	på	Tivoli	

Følgende	utdrag	er	hentet	fra	en	artikkel	i	tidsskriftet	Tyrihans,	og	beskriver	Tint	hvordan	en	

aften	på	Tivoli	kunne	utfolde	seg	i	1894.	Utdraget	kan	derfor	stå	som	en	"Extraovation"	-	en	

spesiell	hyllest	-	for	forlystelsesstedet	Christiania	Tivoli.	

	 Man	betaler	sine	femti	øre,	gaar	ind	gjennem	tælleapparatet,	kjøber	et	program,	hvis	

	 overordentlige	livlige	farver	lyser	lang	vej,	beundrer	de	smukke	blomsterornamenter	

	 paa	en	liden	græsplæn,	stiger	opad	en	lang	trætrappe	og	vader	frem	gjennem	singelen,	

	 som	bedækker	pladsen	foran	sommerteatret.	Har	man	lyst	og	raad	til	at	betale	50	øre	

	 til,	slipper	man	ind	paa	"1ste	plads",	hvor	man	kan	faa	en	stol	at	nedlade	sig	paa.	[…]		

	 Man	forlanger	noget	til	fortæring	-	og	morer	sig	en	to-tre	timers	tid	stilfærdig	og	pent	

	 med	at	se	paa	det,	som	præsteres	paa	scenen.	I	pauserne	forlader	man	med	velbehag	

	 sin	krak,	driver	omkring	og	ser	paa	de	zoologiske	rariteter.	[…]	Naar	man	er	færdig	med	

	 dyrene,	kan	man	drikke	vin	i	bodegaen,	træffe	blink	ved	skydebanen	eller	ta	sig	en		

	 luftfart	i	ballongyngen.	[…]	Paa	skumre	høstaftener	især,	naar	de	talrige	blus	tændes,	og	

	 gas	og	elektricitet	i	skjøn	endrægtighed	spreder	et	lyshav	omkring	sig,	naar		 	

	 fyrværkeriet	knalder	og	den	lune	vind	rasler	stilt	i	løvet	-	kan	det	være	rigtig	hyggeligt	i	

	 Tivolihaven. 	488

	OMBA	Ny	illustreret	Tidende	15.	årgang:	23.06.1888,	nr.	25,	s.	200.	Sitatet	er	hentet	fra	kapittel	5.	487

	Tyrihans	1894,	nr.	34,	s.	401:	"Folkeliv	i	og	omkring	Kristiania.	V.	Tivoli."	Av:	Borre.	488
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Arkiver	og	samlinger	

Arbeiderbevegelsens	arkiv	og	bibliotek	(AAB).		

	 Oslo	arbeidersamfunn.	Serie:	K	-	Samfundsteatret.	Kartong:	A049	4/1.	

Det	glade	arkiv	v/	Herman	Berthelsen.	

Nasjonalbiblioteket	(NB).	

	 NB	TS	ark	A49	abc.	

	 NB	TS	ark	A49	de.	

	 NB	TS	ark	Tivoli	Theater.	

	 NB	TS	ark	Tivoli	Theater	Program.	

Oslo	Byarkiv	(OBA).	

	 Aktstykker	vedkommende	Kristiania	kommune	i	aaret	1898,	I.	Sak	116.		

Oslo	museums	bibliotek	og	arkiv	(OMBA).	

	 Tivoli.	

	 Ny	illustreret	Tidende,	4.-6.	og	14.-16.	årgang.	

Statsarkivet	i	Oslo	(SAO).	

	 Oslo	byskriverembete:	panteregister	nr.	11,	1868-1940.	

	 Oslo	byskriverembete:	pantebok	nr.	I	50b,	1877-1878.	

	 Oslo	byskriverembete:	pantebok	nr.	I	51,	1878-1879.	

	 Oslo	byskriverembete:	pantebok	nr.	I	71b,	1896-1897.	

	 Oslo	byskriverembete:	pantebok	nr.	I	72b,	1898-1900.	
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