
LITT OM GRØNLAND OG ENERHAUGEN
FRA TIDEN OMKRING 1850

Som gammel Grønlands*gut skulde jeg gjerne ville fortællelitt fra Grønland og Enerhaugen i de gode gamle dage, det
vil si fra liden omkring 1850 og litt før. Min egen erindring
gaar rigtignok ikke saa langt tilbake. Men naar jeg tar tilhjælp
hvad jeg har noteret op av forældres og ældre søskendes erin*
dringer, og hvad jeg har faat vite av andre gamle «grønlændere»
og enerhaugsboere, kunde jeg muligens ha ett og andet at for*
tælle, som hadde mere almindelig interesse ogsaa.

Jeg vil da begynde med

Grønland

Navnet fører tanken hen paa grønne enge og frodige græs*
marker og landlige forhold i det hele. Saa har det jo ogsaa
engang været i de tider, da Grønland var beitesmark for Oslo
borgeres kjør og sauer. Men dette ligger langt tilbake i tiden.
De som nu bor herute, har vanskelig for at finde et eneste
grønt græsstraa der utenfor de i det sidste anlagte parker ved
Grønlands kirke og Bodsfængslet. Men i tiden omkring 1850
var der endnu ikke saa litet igjen av de gamle græsmarker, som
har git strøket sit navn.

Den forstadsbebyggeise, som efterhaanden var opstaat herute,
var ikke meget stor. Gaten, som fra Vaterlands bro førte utover
til Oslo, hadde husrækker paa begge sider baade paa det egent*
lige Grønland mellem Akerseiven og Tøienbækken og paa Grøn*
landsleret saalangt som dit, hvor nu kirken ligger. Her faldt
Enerhaugsberget brat ned mot veien og tillot ingen bebyggelse



Litt om Grønland og Enerhaugen.

paa den side. Men den anden side var bebygget omtrent like
ut til Munkebækken eller Prestebækken i Oslo.

Tøienbækken og Munkebækken er jo nu forlængst en saga
blot. De er begge for mange aar siden overbygget. Tøien#
bækken, hvis eneste minde nu er Bækkegaten paa Grønland,
kaldtes til daglig Lovthækken , vistnok et betegnende navn; for
det var ikke andet end en liten bæk med skiddent, mudret vand,
som langsomt seg nedover mot Akerselven, Munkebækken var
et noget friskere vandløp, som kom ovenfra Galgeberg og tildels
baade i stryk og stup kom sættende nedover mot Grønland,
der hvor nu Schweigaardsgaten er og løkken bak Aktiebrygge#
riet. Jeg har som barn mange gange badet der i en kulp under
et av stupene, hvor der var gjort istand et ganske respektabelt
styrtebad.

Foruten denne lange gaten fra Oslo til Akerselven var det om#
kring 1850 ikke stor bebyggelsen. Smalgangen var et litet smug
som snoet sig et stykke opover langs Akerselven, Lakkegaten
var bebygget paa begge sider langt opover; men saa var den jo
ogsaa indkjørselsvei til Kristiania i de tider, før Nybroen blev
bygget. Ute paa Grønlandsleret stak Tøiengaten opover mot
Tøien med en del smaa huser paa begge sider, og fra denne
igjen førte Nordbygaten med en tarvelig klop til bro over Tøien#
bækken bortover til Lakkegaten ogsaa med en del smaa lave
huser paa siden. Naar jeg saa nævner at Platougaten fra Grøn#
landsleret gik et stykke nedover Sletten mot Grundingen, saa
har jeg vistnok nævnt alt det som i den tid var av bebyggelse
herute paa Grønland.

Husene var mest smaa lave enetages træhuser med kvist eller
arker paa taket. Utover Leret, hvor husrækken laa længer til#
bake fra gatelinjen, var der gjerne ogsaa en liten ofte ganske
velstelt og pen have foran med lavt stakit omkring. Heie ræk#
ken av huser mellem Tøiengaten og Platougaten hadde saadanne
smaa haver foran like til langt ut i 70#aarene.

Enkelte større bygninger var der nok, som enkefru Stabeils
gaard nu Indremissionens gamlehjem, Grønland 28 Platou#
gaarden Platougaten 8 og 10 ~ og doktor Tidemands gaard

Grønlandsleret 73. Men ellers var alt smaat. De fleste av
disse gamle koselige træhuser har nu maattet vige pladsen for
mere moderne murstenskolosser av leiegaarder. Men nogen staar
ogsaa igjen, dog har de gjerne undergaat større eller mindre
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moderniseringer i form av speilglasruter i de gamle smaa høker*
butikker m. m.

Det er saavidt vides ingen større ildebrande, som har git
anledning til förändringen. Den er kommen med tiden. Dog
en stor brand var der her i 1858, som der længe gik frasagn om.
Den opstod, fortaltes der, i apoteket paa Grønland, som laa
paa samme tomt som det nuværende Hjortapoteket, og la i
aske alt fra hjørnet av Lakkegaten til Motzfeldtgaten paa den
side av gaten. Der var stor opstandelse herute da. Tromme*
slager gik utover Grønland og Leret og slog sine allerkraftigste
hvirvler og varslet, nu var der fare paa færde. Folk kom
løpende, mænd, kvinder og barn, med bøtter og spand for at
hjælpe til at lange vand til slukningen. Andre var ivrige for
at hjælpe til med at redde. Der var ingen orden og greie paa
det hele. Seiv barn løp ind i de brændende huser for at redde.
Derfor gik det vel ogsaa saa galt som det gjorde, idet 17 eller
18 menneskeliv gik med i branden. De hadde været inde iet
av de brændende huser for at redde, da taket styrtet sammen
og begravet dem i ruinerne. En ældre bror av mig dengang
en gut paa 14 aar var ogsaa med i dette baade haabløse og
virkningsløse redningsarbeide. Men han var saa heldig at komme
ut, før taket styrtet.

Efter denne brand opførtes her en række større murgaarde i
de gamles sted, deriblandt Meiergaarden Grønland 14 og 16
som længe gik under navn av Slottet paa Grønland, saa impo*
nerende forekom den at være i forhold til husene rundt
omkring.

Forholdene var saa enkle, at alle visste, hvem der eide
gaardene og bodde der, og disse betegnedes derfor aldrig med
nummer, men med eierens navn; et litet hus, som laa like ved
Tøienbækken, og som blev revet for nogen aar siden, da Bække*
gaten blev gjennembrutt opover mot politistationen, het almin*
delig Ovmesund, men hvorfor skal jeg ikke kunne si.

I nærheten laa «Kommunalgaarden» nu Grønland 28.
Det var en stor rummelig bygning med fløibygninger indover
fra gaten, rummelige trappeopganger og svalganger rundt efter
hele husets længde. Den blev omkr. 1840 indkjøpt av Aker
kommune og kaldtes siden bare Kommunalgaarden. Før hadae
den tilhørt en enkefru Stabeil.

I de store og rummelige stuer blev avgit plads til en hel
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række pædagogiske og filantropiske virksomheter. Her var asyl
for Grønland og Enerhaugen, «elementær eller asylskole»,
«industri# eller haandgjerningsskole» for gutter og piker, rednings#
anstalt for forsømte, forlatte og moralsk fordærvede barn, den
senere Toftes gave, og saa tilslut almueskole for Grønlands og
Enerhaugens skoledistrikter. Hertil kom bolig for et par lærere
og asylets bestyrerinde. Det var saaledes en meget indholdsrik
bygning. Den var rigtignok dengang noget større end nu, idet

der var en indre bygning, som blev nedrevet for nogen aar
siden da den nye politistation i Bækkegaten blev opført og
trængte tomten.

Redningsanstalten flyttet snart til sin nye eiendom i Munke#
damsveien, asylerne til særskilte gaarder i Nordbygaten og paa
Enerhaugen; men almueskolen blev i Kommunalgaarden helt til
den ny Grønlands skole blev færdig og tat i bruk 1867. Under
koleraepidemien i 1853 var skolen lukket; men lokalerne bruktes
til epidemilazaret. En av lærerne ved skolen døde av kolera
Han bodde der i huset.

Ungdommen paa Grønland i de tider hadde ikke det bedste
ord paa sig, om man skal tro en indberetning fra 1841 om asyl#

Ormesund.
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virksomheten. Der heter det: «Det er en gru, hvilken fordær#
velse og ryggesløshet der er opvokset omkring Christiania;
lange drenge, som ikke kunne læse, som have været straffede
for torbrydelser, og hvis liv og idræt har været betleri og tildels
meget grove og uttænkte tyverier, har asylbestyrelsen opdrevet
fra deres smuthuller for at holde dem i skole og arbeide.»

Men var ungdommen slem, saa var ikke lærerne altid mors
bedste barn de heller. Saaledes var en av lærerne her ved

skolen saa drikfældig, at det hørte næsten til dagens orden, at
han sendte en av eleverne efter brændevin til sig i skoletiden.

Og naar han saa var blit rigtig overstadig fuld, tok eleverne og
ledet ham ind paa hans værelse og bort i sengen. Og saa ruslet
de hjem hver til sit for den dagen.

Dog hadde de ogsaa bra lærere i Kommunalgaarden. Særlig
omtales lærer Stephensen han blev siden overgraver i Kristi#
ania -- med stor berömmelse. En av eleverne fra 50#aarene

han er nu oberst uttalte engang, at av alle de lærere, han i
sit liv har hat, var der ingen, han hadde lært saa meget av som
Stephensen.

Da den nuværende Grønlands skole blev færdig 1867, flyttet
skolen dit. Kommunalgaarden var da en tid benyttet av den
netop oprettede diakonisseanstalt til hjem og sykehus, indtil

Det indre av Kommunalgaarden.
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denne fik sine egne huser i Ullevaalsveien. Siden har Kristiania
indremission faat benytte lokalerne til gamlehjem for mænd.

Over Tøienbækken eller Lortbækken førte en bred kjørebro
paa stenhvælv og ved siden av den en smal træbro for gaaende.
I sommertiden var det en yndet beskjæftigelse for Grønlands
haabefulde ungdom at sitte mer eller mindre avklædt opunder
brohvælvet, naar bønderne ved middagstider kjørte hjem fra
torvet. Og saa ropte de: Kast ned en skilling dal Bønderne
stanset gjerne op for moro skyld og kastet ned en kobberdank
nu og da, som gutterne saa kastet sig ut i bækken og rotet og
grov efter indtil de fandt den, mens søle og lort randt nedover
dem. Se det var sport i de dage.

Her ved broen stod ogsaa vandposten, hvor man baade fra
Grønland og Enerhaugen gik og hentet vand. Her stanset
bønderne op og vandet hestene sine. Pikene, som kom efter
vand, gik rundt med bøttene sine og hjalp til. Her var der
liv og rørelse; for det var jo tillike strøkets nyhetsbørs. Tid#
ligere maatte man gaa like til Vaterlands bro efter vand. En
gammel kone paa Enerhaugen fortalte mig, at hun ofte, da hun
som ung pike gik paa tobaksfabrikken om morgenen, tok med
sig vasbøttene for en kone i samme gaard. Bøttene satte hun
ind hos «Paulsen ved brua», mens hun var paa arbeide, og naar
hun gik hjem om kvelden, fyldte hun bøttene i posten ved
Vaterlands bro og bar med sig hjem. For en slik tjeneste blev
hun betalt med 2 sk. for vendingen.

Mellem Grønland og Tøien laa flere store gartnerier og
haver. Gartner Jensens have laa mellem Grønland og Nordby#
gaten. Nu staar der bare et par popler igjen som minder om
den. Gartner Siebkes have laa mellem Tøiengaten og Ener#
haugen. Gartner Siebke bodde i den gaard øverst i kroken,
hvor Platougaten og Urtegaten støter sammen. Han var søn
av den Siebke, som blev indkaldt fra Danmark for at anlægge
Tøienhaven og bror av naturhistorikeren konservator Siebke.

Paa den anden side av Grønland og Leret nedover mot
Grundingen og sjøen laa løkke ved løkke, grønne græsinarker
tildels med tilhørende ladebygninger, hvori der gjerne var ind#
redet et litet værelse, en kvist eller lignende, hvorhen familien
om sommerkveldene drog paa «landtur».

Længer ute like ved Munkebækken eller Prestebækken laa
paa hver sin side av gaten og paa begge sider av bækken gart#
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ner Engebretsens have opover mot Munkeengen og helt bort
til jernbanelinjen og doktor Tidemands store enetages hus og
have paa den anden side. Doktor Tidemands hus, hvorav der
endnu staar en del igjen, og som oprindelig hadde tilhørt Hoved*
øens kloster, var en rigtig morsom gammel gaard med mange
svalganger og krinkelkroker, store værelser og saler. Doktor
Tidemand var bror av maleren Adolf Tidemand, som ofte
opholdt sig her, naar han var i besøk i hjemlandet. Nede i
haven lot doktoren i 50*aarene opføre en platform med bænker
og borde, hvor man kunde sitte hyggelig og se paa vidunderet
dengang, jernbanen og togene, som stønnet og slet sig opover
til Bryn. At se paa jernbanetogene var vistnok en stor fornøi*
else dengang for store og smaa. Der fortaltes ogsaa om sol*
datene, som ekserserte paa Etterstad, at om de stod i stiveste givagt
og et tog kom pustende og pæsende opover den sterke stig*
ning, saa glemte de disciplin og givagt og altsammen og med
ropet: «Nei, se der kommer jernbanen!» løp de avsted baade
befal og de andre ned til gjærdet mot linjen og stod der og
glodde, saalænge der var noget at se av toget.

De folk som bodde paa Grønland var mest smaafolk, høkere
og haandverkere, arbeidsvognmænd, tobakspindere, bryggesjauere
og saa en hel del plankebærere og bordskrivere. Planketrafikken
paa tomtene ved Akerselven var meget stor. Før jernbanens
tid gik der en stadig strøm av plankelæs ned Trondhjemsveien
og Lakkegaten eller Strømsveien og Grønland. Alle disse
planker og bord stabledes op paa tomtene nede paa Grundingen
og sysselsatte en mængde mennesker. Plankekjøringen holdt
sig længe, ogsaa efterat jernbanen var kommen. Det gik en
tid, inden man kunde vænne sig til at bytte transportmiddel.

Var det mest smaafolk, som bodde her, saa kunde der ogsaa
være en og anden kakse. Saaledes bodde der paa Grønlandsk
leret i begyndelsen av forrige aarhundrede en, om hvem det
sagdes, at han kunde brolægge hele Grønland med femdaler*
sedler. Hvor han hadde rigdommen fra, var vistnok en gaade.
Han skulde ha været kammertjener hos Kristian den 7de og var
siden en tid forrider hos Karl Johan. Rigdommen gik det dog
helt ut med og slegten likesaa.

De sanitære forhold herute i byens forstæder var noksaa
mislige. Lave smaa huser like nede paa jorden, rendestener i
gaten ofte dype som diker med stillestaaende stinkende vand
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det skulde ikke virke heldig under sygdomsepidemier. Intet
under at koleraen i de bedrøvelige aar 1830 og 53 krævet saa
mange ofre baade paa Grønland og Enerhaugen. Ogsaa i 1850
indtraf et enkeltstaaende koleralignende tilfælde i en gaard ret
ned for Enerhaugskleven, Skjeggerudgaarden, som endnu staar
der. Dengang var der en kjelder i huset, som benyttedes til
bolig av en skorstensfeier med familie. Naar det var voldsomt
regnveir, skyllet vandet nedover kleven og trængte ind i kjel*
deren, hvor det stod alenhøit over gulvet. Feierens barn moret
sig da med at seile i baljer og avskjæringer omkring i stuen.
Men ute paa fortauget stod en pumpe, som var til at pumpe
kjelderen lens igjen efter slike oversvømmelser. Her brøt i
1850 en sygdom ut som man trodde var kolera. Feieren og
hele familien døde, og kjelderen blev fyldt igjen med kalk og
grus. Men ute paa fortauget stod pumpen igjen i mange aar
endnu.

I 1853 raste koleraen for alvor her, og dødeligheten var
stor. I indlukte vogner blev de syke avhentet og ført til laza*
rettene og i skumringen kunde man se kjærrene med de sim*
pelt sammenspikrede kister komme skranglende indover Grøn*
land paa vei til kirkegaarden. Smaaguttene, for hvem det at
faa kjøre var den største fryd, tigget om at faa sitte paa, og
baade paa sykevognen og paa likkjærren kunde man stadig se
dem sitte eller hænge bakpaa. Det var i den tid, før man lærte
i skolene om bakterier og baciller og den slags. Og kjøre*
karene var gjerne de største uvørringer, som fandtes, ofte mer
eller mindre paa en slør, naar de var ute i disse forretninger,
saa det gik ikke alt bestandig saa nøie efter formene.

Oppe paa Enerhaugen bodde der en snekker og tomte*
arbeider, som gjerne kaldtes Simen aarelater, fordi han ogsaa
befattet sig med aarelatning, iglepaasætning og andre medicinske
kunster. Han fik kolera og døde, men vistnok ikke ganske helt.
Han blev lagt i kiste og skulde i kveldingen samme dag kjøres
paa kirkegaarden. Kjørekaren, som sat skrævs over kisten halv*
fuld som han var og sang for sig seiv, fik da høre det ynket
sig inde i kisten; men da blev han ræd, slog paa gampen
og kjørte alt hvad remmer og tøi kunde holde, fik kisten veltet
ned i en grav oppe paa Gamle Akers kirkegaard, og graven
blev i hast kastet til. Stakkaren inde i kisten var imidlertid
av den forfærdelige kjøringen daanet av igjen og blit stille.
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Men om natten skulde tolk i nærheten av kirkegaarden ha hørt
underlige skrik fra en av gravene. Denne blev dagen efter
aapnet, men da fandtes Simen aarelater med avbitt pulsaare, og
nu var han virkelig død.

Til ungdommens forlystelser dengang hørte væsentlig badning
i Grønlien om sommeren og skøiteløpning nede paa Grundingen
om vinteren. De var flinke til at svømme mange, boltret sig i
vandet som fisk og var meget utholdende. Tre gutter i 12—14
aars alderen deriblandt en av mine ældre brødre svømmet
en dag fra Grønlien over til Hovedøen. Her hvilte de en tid
og la saa paa svøm paa hjemveien. Underveis klatret de ombord
i en skute, som laa for anker, og da skibsvakten kom og jaget
dem, for de op i riggen og jumpet derfrå tilsjøs og svømmet
videre. Da blev en av dem træt og orket ikke mere. Men de
to andre tok ham en ved hver arm og berget baade ham og
sig seiv vel ind til Grønlien igjen. Jeg vet ikke, hvad for en
medalje eller pokal eller lignende en slik svømmebedrift vilde
ha skaffet de tre unge gutter nu. Men dengang indbragte turen
dem bare hver en dragt ordentlig juling, da de kom hjem, fordi
de kunde finde paa slike narrestreker, Andre tider, andre seder.

Paa Grundingen var der to sænkninger, som gjerne stod
fulde av vand, og naar disse da frøs til om vinteren, blev der
altid et muntert liv dernede med skøiteløpning paa Store og
Lille Purka, som guttene kaldte disse to isflatene.

Da Grønland i 1858 blev indlemmet i Kristiania, fik strøket
efterhaanden et mere bymæssig præg. Vægterne, hvorav der
var to paa Grønland, forsvandt og veg pladsen for konstabler.
Politistationen var først i den nuværende gaard Grønlandsleret
27, indtil der blev bygget egen stationsbygning baade for politi
og brandvakt omkring 1860. Saa blev det borte det ene efter
det andet av det gamle. Stive snorrette gater skjærer op de
gamle løkker og haver i sotede og skidne murstenskvartaler, og
de lave mørke høkerbutikker med den koselige bjelde under
taket, som ringte som en besat, hver gang nogen gik i dørcn,
de er borte og saa rneget andet med dem. Og snart er de borte
de ogsaa, som endnu kan mindes de gamle dage og livet paa
Grønland i de tider.
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Enerhaugen er den lille bratte fjeldknaus bak Grønland og
Tøiengaten op mot Tøienhaven. I motsætning til Tøien, hvis
navn kommer av Tad?vin, av tad, talle, gjødsel, og betegner stedet
som en frugtbar, velgjødslet gaard, synes Enerhaugen at dømme
av navnet at ha været en tør, skrin utmark, hvor der bare

grodde ener. Den eides i begyndelsen av forrige aarhundre
av borger og kjøbmand i Kristiania Jørgen Young, som drev
stor trælastforretning og hadde flere lastetomter ved Akerselven.

Enerhaugen
blev utstykket
i byggetomter
for arbeidere

Young byg?
get seiv en
stor bygning
til arbeider?

bolig for sine
folk deroppe,
« Youngs byg?
ningen» som
den kaldtes,
nu Flisberg?
gaten 9. Den har en dominerende beliggenhet og en glimrende
utsigt over byen og fjorden.

Tomtene paa Enerhaugen blev bortfæstet mot en aarlig
avgift av 3Vs daler (14 kr.), som istedenfor i kontanter kunde
svares i pligtarbeide visse dage om aaret. Leieren skulde da
enten seiv eller ved en anden voksen arbeidsfør mand paa 24
timers varsel møte enten inde i Kristiania eller i Aker indtil V 2
mils vei fra bostedet for der paa egen kost og uten rnotsigelse
at utføre det arbeide, som blev paalagt. Det var 12 arbeidsdage
avgiften blev ansat til, hvis ikke tomten var særlig liten, da
den naturligvis var mindre.

Endvidere hadde eieren ret til at forlange utenfor de faste
arbeidsdage, at leieren, hans kone og hans barn skulde møte
op efter tilsigelse og arbeide for ham mot almindelig dagløn.
Det var opsigelsesgrund fra eierens side, hvis fæsteren eller
nogen av hans husstand tok arbeide hos nogen anden, naar

14 «St Hallvard». 1917.

og andre.

Youngsbygningen (til venstre).
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eieren bød samme dagløn. Husene var nummererte ikke efter
gater, men antagelig i den orden, hvori tomtene blev bortfæstet.

Min far kjøpte i 1841 et hus, som hadde nummer 51 paa Ener=
haugen (nu nr. 15 i Enerhaugsgaten), Kjøpesummen for huset
var 101 speciedaler 60 skilling (406 kr.), og avgiften for tomten
var som ovenfor angit.

Enerhaugsgaten set fra Grønland.

Parti fra Enerhaugsgaten. (I förgrunden trap
opover til Flisberggaten).
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blusene laa tilsyneladende strødd utover i målerisk uorden;
men nogen slags gater var der dog; men disse var ogsaa bare
trange, smale, krokete smug, hvor Enerhaugens flisberg var eneste
brolægning, hvad det forresten endnu er, og rendestener og for*
taug var ukjendte ting. Her og der paa hjørner eller mere far*
lige punkter hang der til belysning i mørketiden nogen lygter i
tauge spændt over gaten. Og farlige punkter var der flere av,
da enkelte av disse gater endte i bratte stup ned mot lavere
liggende strøk. Flisberggaten ender endnu i en saadan styrt#
ning ut mot Enerhaugsgaten bare med en stentrap paa den ene

side for fotgjængere. Før i tiden endte Johannesgaten i et lig#
nende stup ned mot Sørligaten. Jeg erindrer fra min tidligste
barndom, at jeg saa en løpsk hest forspændt en bakervogn sætte
ret utover stupet med kjørekaren hængende efter i tømmene.
Baade hest og mand satte livet tik

Gatene har mangesteds endnu meget av det morsomme
gamle præg. Endnu kan man flere steder staa paa fortauget og
ta med hænderne op paa taket eller kike bortefter takrenden.
Eller man har huser, hvor man fra gaten kommer ind i 2den
etage, mens man for at komme i Iste maa gaa en trappe ned.
Endnu ligger husklynger slik filtret ind i hverandre, at det er
vanskelig nu at klare at finde rede paa husnumrene. Og endnu

Johannesgaten.
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har vi de gamle rare gatenavn: Flisberggaten, Langleiken,
Stupindgaten osv. der vel oprindelig likesom de gamle folkeviser
har «gjort seg sjøl».

Paa hjørnet av Langleiken og i et litet enetages
hus, som endnu staar, bodde skolelærer Theofilus Enersen og
holdt skole i 30*aarene, Han var vistnok noget av en original,
men ellers dygtig og drivende som lærer, og der stod stor
respekt av ham. Musikeren Lars Roverud, som dengang med
offentlig understøttelse reiste omkring for at lære skoleholderne
at spille paa salmodikon, kom ogsaa til Enersens skole paa
Enerhaugen. Men Enersen, som hadde et skarve harmonium

paa skolen, lot
sig ikke døive
av Roverud,
og denne kom
derfor heller
ikke mer til

Enersens
skole, om til
gavn eller ska*
de for sangen
blandt ung*
dommen her*
oppe lar jeg
staa derhen.

Mot Grøn*

land faldt Enerhaugen av i en stupbrat skrænt. Gaten langs
denne har den eiendommelighet, at husene paa den ene side
ligger tildels utover skrænten og lavere end gatelinjen. Og at
ikke smaabarn tumlet utover og slog sig ibjel, er jo rent mer*
kelig; de var da visselig ofte nok godt paa vei til det. Den
eneste direkte vei ned til Grønlandsleret var Enerhaugskleven,
som omkring 1850 endnu i bokstavelig forstand var en klev, saa
ret op og ned og saa vanskelig at færdes, at der til hjælp var
sat op midt efter kleven et tarveligt rækverk, et taug paa nogen
stolper, ved hjælp av hvilket man kunde hale sig opover og
bremse sig nedover. Der hvor Grønlands skole og kirke nu
staar, gik tjeldet brat helt ut til Grønlandsleret og gav ingen
plads til huser paa den side av gaten. Oppe paa toppen laa en
liten rød stue og nedenfor den var der et dypt skar i fjeidet

Stupindgaten.
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fuldt av al slags søppel og gammel sengehalm; for der tømte
Enerbaugsbeboerne sine madrasser, naar de skulde fylde dem
med ny halm, saa det saa noksaa rusket ut her, da man begyndte
at minere ut tomten til skole og kirke.

Øverst oppe paa den flate plads, der hvor skoletomten nu
bcgynder, laa et gammelt skrammel av en bygning, der tjente
som fattigstue for Aker. Gjennem en gang paa midten kom
man ind i huset og hadde da et stort rum paa hver side. I
disse rum stod der barakkesenger i to høider rundt alle vægger
og en skorsten i det ene hjørne. Foruten husvære fik de fattige
ogsaa litt hjælp til ved og mat. Veden fik de som lange favne*
vedtrær, et vist antal trær til bestemte tider. De gamle koner
var da gjerne om sig for at faa rigtig store trær. En av fattig*
tilsynsmændene hadde et par smaagutter som hjalp ham med
fordelingen. Disse fik da stukket til’ sig et æple eller to forat
de gamle skulde faa god svær ved.

Oppe i alle disse underlige huser bodde nu ogsaa mange
underlige menneskeskikkelser. Hvor Smedgaten og Langleiken
støter sammen, laa i 1850 en liten stue med have omkring. Der
bodde en liten kroket kone, som het Karen; Grønkaren kaldtes
hun av alle, og noget andet navn var hun ikke kjendt ved;
hun solgte grønsaker paa torvet. Naar hun kom hjem fra torvet
om aftenerne, var hun gjerne litt god og fuld. Om det var det
sidste som gav hende en poetisk evne, vet jeg ikke, men hun
hadde for vane da at gaa og snakke høit med sig seiv og altid
paa rim. Saa hun en flis eller vedpinde paa gaten, pillet hun
den op i kurven sin, idet hun mumlet: «Pelle fliser smaa, de
brænder saa, det sier a’ Grønkaren naa» med sterkt eftertryk
paa de rimende stavelser. Om søndagsmorgnene i sommertiden
gik hun gjerne ute i sin have og luket grønsakesengene. Og
da var hun altid in puris naturalibus med en suveræn foragt
for alle de øine, som fra alle nabohusenes vinduer kunde følge
hende.

En anden raring fra den tid var «Klokkemakeren». Han
hadde vel et andet navn; men det var isaafald neppe kjendt
av andre end ham seiv. Klokkemakeren var baade hans navn og
hans stilling. Han var en høi mager mand i vadmelssnipkjole
med skjoter saa lange, at de naadde ham like til hælene. Paa
hodet bar han altid floshat, et rigtig langt kakkelovnsrør med
smale bremmer. I hatten fragtet han alt sit urmakerverktøi.
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Derfor tok han heller aldrig hatten av for nogen, han møtte.
Han var høitidelig og alvorlig, men samtidig en godslig og
snild fyr.

Der hvor nu Johannesgaten er brutt igjennem til Smedgaten,
laa før en liten stue, hvor der i første halvdel av forrige aar*
hundrede bodde en gammel raring, som het Anders; men hans
almindelige kjendingsnavn oppe paa Enerhaugen var Elefanten.
Stor var han og med nogen svære labber til ben, men navnet
hadde han faat, fordi han i mange aar var laborantkar paa
Elefantapoteket. Han hadde været ute baade i 1809 og 14 og
hadde mange oplevelser at fortælle fra de tider. Han var seiv
en godslig og snild mand, men saa hadde han en ren Xantippe
til kone. Hun sat paa basaren og solgte grønsaker og vilde
gjerne være kvit manden sin, og engang gjorde hun ogsaa et
forsøk i den retning; det var mens manden var paa apoteket.
Hun kom en dag derop og forlangte rottegift, for rottene var
saa slemme hos hende. Farmaceuten, som kjendte hende og
vidste om, at det egteskabelige forhold ikke netop var det kjær*
ligste, gav hende en pose med puddersukker og sa hun skulde
strø det paa noget deig og lægge ut til rottene, og konen gik.
Farmaceuten fortalte nu dette til Anders og spurte ham, om
rottene var saa slemme hos dem. «Aa, det er nok jeg som er
den rotten», mente Anders, men nu var han varslet. Da han
kom hjem om kvelden, hadde konen kokt deilig melkegrøt til
ham og strødd godt med sukker paa. Anders spiste saa glad
og fornøiet den gode mat; men han hadde ikke faat! saa mange
skefulde ned, før han lot som han blev daarlig, og om litt seg
han overende paa bænken som død. Konen stak forsigtig hodet
ind, og da hun saa manden ligge der saa stille, kom hun skynd*
somt frem med et taug, hun hadde i beredskap og som hang
ned fra loftet, slog en løkke om mandens hals, hvorpaa hun
skyndte sig op paa loftet for at heise manden op under taket.
Imidlertid hadde han hastig faat løkken av sig og slaat den om
den bænk, som stod der, mens han smilte saa lunt da han hørte
konen slet og drog i tauget deroppe. Da hun vel var færdig
deroppe, sprang hun ut paa gaten og skrek og bar sig: Aa
manden min har hængt sig! manden min har hængt sig! Da
folk kom ind i stuen, sat Anders nok saa fornøiet paa en stol
og spiste resten av grøten, mens bænken hang under taket.

De levet i mange aar sammen efter den dag, det var jo længe
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før skilsmisser kom paa moden, og konen forsøkte sig heller
aldrig paa slike ting mer. Anders levet til han blev 100 aar.
Era sin apotekstid slog han altid om sig med en hel del latin#
ske brokker fra medicinkrukker. Kom han til høkeren for at
handle, het det gjerne: For 2 skilling Tintura, en pægl Flora
bassa o. lign., og de som kjendte ham, visste hvad han mente.

Der levet mange slike raringer herute paa disse kanter den#
gang. Meget staar endnu igjen av de gamle huser, men menne#
skene er borte, og fremforalt den naive og morsomme smaa#
stadsgemytlighet, som præget saa meget av livet, som blev levet
her paa Enerhaugen og Grønland i de gode gamle dage, den
er for altid borte.

Einar Diesen.
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