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Kolonialen ble ca. 1940 avløst av en

Av andre interessante leieboere den gang

Fra Hausmanns gates eldste tid

må nevnes «Handelsborger Tollef Olsens
kone», som hun valgte å titulere seg. Hun
var en meget formuende dame. Hennes
mann hadde vært eier av den kjente og ær
verdige handelsgården Grensen nr. 1, og i
tillegg hadde han drevet Skars Krudtfabrik.

På hjørnet av Hausmanns gate og Vestre El
vebakke finner man en gammel murgård
som med all tydelighet venter på sluttkapit
let i sin lange hverdagssaga. Adressen er
Hausmanns gate nr. 28, trolig det eldste
huset som står igjen i gaten. Bygningen sto
ferdig våren 1853. Byggherre og første eier
var snekker Lars Holm. Fra slutten av 1850-
tallet overtok handelsborger Søren Larsen
eiendommen. I butikken i første etasje drev
han en handel med kolonialvarer, vin, stent
øy og glasstøy m.m.

Rundt 1880 ble enkefru Marthe Myhr
gårdeier. I hennes tid ble kolonialbutikken
drevet av enkemadame Hilda Hansen. Det
var fortsatt bakeri i bakgården, men i kjel
lerbutikken var det nå en tid melkehandel.
Omkring 1890 ble enkemadame Hansen
eier av nr. 28, og hun drev sin kolonialbu
tikk helt frem til midten av 1920-tallet. Der
etter overtok hennes arvinger eiendommen,
og de fortsatte driften av morens kolonial
handel ennå noen år.

Blant leieboerne var det mange lærere.
Ikke så rart, for det lå flere skoler i nærmil
jøet. En annen yrkesgruppe som var godt re
presentert, var bakerstanden. Her var bakeri
i bakgården og utsalg i kjelleretasjen. Ennå
kan en se nedgangen til bakerbutikken på
hjørnet seiv om et lite tre, som har slått rot
nederst i trappen, snart skjuler inngangsdø
ren.

sportsforretning, og det var ingen hvem som
helst som var eier av den nye virksomheten.
Navnet Willy Røgeberg tør være kjent for
de fleste. Han var født i 1905, ble snart en
kjent skytter og presterte under Olympiaden
i 1936 å ta gullmedalje på 300 m. miniatyr
gevær med 30 blinker. Ellers vant han 20
norske mesterskap og ble skytterkonge i
1937. Sportsbutikken fortsatte under ledelse
av Eldar Hagen som siden ble gårdeier.

Bakermester Engebreth Bergh som drev
bakeriet på midten av 1860-årene, var både
baker og sukkerbaker. Det vil si at han i til
legg til velduftende bakverk kunne friste
med selvlagede søtsaker som sukkertøy,
konfekt 0.1. Ikke minst for de yngste som
vokste opp i strøket har nok den vesle trap
pen hatt en magnetisk tiltrekning. I tillegg til sportsbutikken var det et kon

ditori i første etasje. Kjellerbutikken har el
lers gjennom årene huset skomakerverksted,
egghandel, kull & vedhandel, potetlager,
grønnsaksbutikk og avfallsforretning.

En annen leieboer på denne tiden var
handelsborger A.T. Agnæss. Han ble født i
Østfold i 1828 og var utdannet som hjulma
ker og møbelsnekker. Agnæss startet eget
verksted i Storgaten 7 i 1855.1 1870 flyttet
han forretningen til Møllergaten 12 der hans
butikk med tiden ble en av hovedstadens
største og ledende innen møbelbransjen.

Gården har med sine snart 150 år vært
bolig og arbeidssted for en lang rekke men
nesker og menneskeskjebner, og dens histo
rie spenner over tidsrommet fra småbyen
Christania til storbyen Oslo.
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