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Eiendommens historie.
Innen
behandler
den vakre
gamle
gården borte
Storgaten,
se littvipå
de innviklede
forhold
vedrørende
den imark
som tilmåforvi
skjellige tider har tilhørt den. Noen hel klarhet i dette er det nok umulig
å oppnå, da så mange transaksjoner ikke er blitt tinglyst. Vi vet bare
at de har forekommet, men ikke sikkert hva de har omfattet.
I midten av 1690-årene kjøper general Hans Ernst Trilschler en del løk
ker borte bak Fjerdingen. I senere adkomsthandlinger heter det at han i
1697 kjøpte løkke nr. 281 på 4 620 alen2 og nr. 282 på 12 366 alen2
(i løkkemanntallet fra begynnelsen av 1700-årene står sistnevnte løkke
oppført med 22 964 alen2 ). Trilschler kjøpte mange flere løkker her
ute. Det nevnes fire skjøter til ham, men ikke hva de omfattet. Det er
oberstløytnant Felders av 1. juli, Peter Arnesens av 12. september
1696 samt tolder Franz Jørgensens av 11. januar og Peder Iversens av
14. april 1697. Det er selvfølgelig de samme løkker som i henhoid til
løkkemanntallet eides av hans enke, nemlig løkkene nr. 237 og 238 på
resp. 24 745 og 19 895 alen2, som lå rett overfor hovedbygningen, og i
slutten av 1700-årene kaltes Mangelsløkken. Videre løkken nr 258 på
20 059 alen2, som senere kom til ågå inn i Ankerløkken (den er nok også
ervervet av generalen) samt nr. 263 på 36 522 alen2, som lå på disse
kanter og senere gikk inn i Pileløkken, som også ervervedes av Karen
Anker. Tilsammen utgjorde disse løkker et areal på 130 000 alen 2, som
en ser en nett liten jordeiendom inne ved byen. Trilschler hadde også
løkker på andre kanter, men det skal ikke behandles her. Muligens det
er for å arrondere sin eiendom, at han i 1704 kjøper skramejbleser
Jørgen Samuelsens gård ved Brogaten. Han selger den igjen et par år
senere, kanskje med forandrede grenser.

277

MANGELSGÄRDEN

Tritschler døde i 1718, og enken selger straks gården til general
Georg Bertouch for 1 000 rd. Aret etter selges også til den samme
løkken rett overfor gården (nr. 237—238) som sies å ligge mellom
kontrollør Henr. Raverts og Lars Tues løkker.
Gården skifter nå eier et par gånger. General Bertouch selger den
i 1721 til general Hartvig Huitfeldt, og fra denne går den i 1725 over
til den mektige biskop Bartolomeus Deichman, som var blitt lei av å
bo i den forfalne bispegården. Prisen var nå kommet opp i 2 550 rd.
Biskop Deichman utvider eiendomrnen. Først ved for 50 rd. av bisp
inne Munch å kjøpe et vedliggende hus og løkke (dette må være løkken
nr. 232—33 som senere følger gården, da man av det eldste løkkemann
tallet kan se at den har tilhørt bispinnen. Det er en mindre løkke rett
nord for gården, som kalles Træløkken.) Biskopen kjøper videre
for 130 rd. av Peder Hansen dennes nedbrente bygård. Dette for å få
fatt på den til gården hørende løkke, som ligger rett overfor den «Deich
man kjøpte og nu iboende gaard». Dernest kjøper Deichman for 60 rd.
av Johannes Theiste en løkke og hageplass på 5 400 alen2, også støtende
opp til Deichmans eiendom ved siden av den før nevnte Peder Hansens
løkke. Tilsist kjøper han for 350 rd. Olle Willumsens løkker nr. 242
og 243 på resp, 8 569 alen2 og 8 924 alen2, den siste med en tegltekt høy
låve. 1 Disse to siste løkker inngår senere i Ankerløkken.
Yi ser at eiendomrnen har vokset betraktelig, men den skal hli enda
meget større. Etter biskop Deichmans død kjøpes gården med de til
kjøpte løkkene av fru Tritschlers nevø, oberst, senere general Fredrik
Ferdinand Hausman. Selve gården med hage, hvortil hørte aker til
3 tønner sed, vurderes til 1 500 rd,, og de tilkjøpte løkkene til 350 rd.
Hausman betaler 2 700 rd. for det hele.
Han tilkjøper etter hvert en rekke løkker, som lå mellom Akerselven
og Hausmansgate eller Blegedamsgaten som den visstnok het dengang.
Han sier seiv at han ikke kan oppgi nummerne på disse løkker, da det
1 Dens naboforhold beskrives nøye. Den sies å ligge mellom Bertel Morlensens løkke
på den vestre side, og veien som går til Akerselven på den østre. Denne veien støter til
Jens Gregersen Plades, Peter Arbiins, madam Holters samt David Feltbereders løkke i Vater
land. Adkomsthandling Peder Nielssøn Kongsbergs skjøte 10. august 1667, Christen Paulsens
skjøte mai 1697, Anders Grues 2. april 1702 og et skjøte av 14. februar 1695.

278

MANGELSGÄRDEN

'>/ '•:.'. -I

-

/ '*< i?fe ' f*»w }
«...,,*, .. ... fU

I

UL v' v
.

1 V
\

! »
f v'x

x'

g»~~"~™'~'"»

f
f

V»

/v<

'i: 3p«;

«?

>['

.!

''

J^>

—*~- ~~
|

~

' |%^"

[' r-';l fe

.-

I
3»"" ii77"i""~ii '""imi

Ili* IC' % .V<
i
t, ,' \ '\^,*o-&

#/ '

\

~'*^r

y^
"

r—i 1

Utsnitt av kart fra ca. 1700.
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Geografisk Oppmåling, Kristiania, nr. 6.

etter oppmålingen i 1730-årene var blitt uorden i nummerne, men an
fører å ha kjøpt to løkker med en låve på av oberst Garman, tre av
Haagen Nielssøn, tre av agent Nielssøn, en av Paul Haslef og en av
Peter Brun. Ingen av disse ervervelser er blitt tinglyst. I panteregisteret
derimot nevnes at Hausman ervervet nr. 244—45 av Niels Nielssøn.
Den han kjøpte av Peter Brun skal være nr. 247, og den av Poul Haslev
nr. 248. De øvrige nevnes ikke. Derimot sies det at Hausman kjøpte
nr. 234 som tidligere hadde tilhørt Lllrik Fr. From, nr. 259 som hadde
tilhørt president Drøges enke, nr. 260 som hadde tilhørt Ole Hellesen
og nr. 261 som hadde tilhørt Lars Tue.
Hausman blir dog ikke sittende med hele denne løkkesamlingen helt
til sin død. I 1751 selger han løkke nr. 251 til Anders Larsen. Denne
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hadde han kjøpt etter bispinne Munch i 1738. Men det störste salget
foregår i 1753, Da selger han ikke mindre enn 12 løkker og to öde
tomter til Gustavus Strømboe. Disse var de han hadde tilkjøpt samt
noen av dem som i sin tid fulgte med kjøpet fra Deichman, og utgjør
hovedparten av den senere såkalte Ankerløkken.
Hausman kjøper også en gård nede i Fjerdingen, men i et spesielt
øyemed. \ i ser på kartet at Hausmans hage går ned til det smug, som
ligger bakenfor Fjerdingen. Øst for dette lå det så dype smale gårder.
Den første av disse har altså lang grense mot Hausmans hage. Denne
gården (nr. 57) kjøper Hausman, og selger den senere med den servitutt,
at den ikke må ha noen vinduer mot hans hage. Lignende servitutt
skaffer han seg også på gården inne i vinkelen (nr. 58). Dog skal den
daværende eierinne nådigst «til fornøyelse for sin egen person» få be
holde den utsikt hun har så lenge hun lever. Hausman vil kunne røre
seg nede i sin hage nten å bli sjenert av nysgjerrige blikk. En kan jo
tenke seg at fattigfolk her i Fjerdingen hadde moro av å kikke på de
fine herskapene som beveget seg i hagen.
Hausman har ikke funnet hagen stor nok, og kjøper i 1748 etter
Walentin Frich for 600 rd. den s. k. Collettske hagen, som tidligere
hadde tilhørt Peder Collett. Denne hagen var på over 11 000 alen2 og
hadde løkke nr. 283 samt 29 i forstedene. Den grenset til Hausmans
gård, og lå på hjørnet av Storgaten og Brogaten (omfattende nåværende
Brogaten 1 og 3 samt Storgaten 34 b).
Etter general Hausmans død i 1757 kjøpes gården av general Johan
Mangelsen. Foruten selve gården og den Collettske hagen nevnes løk
kene nr. 237—38 tvers overfor gården, og en mindre løkke, Træløkken
kallet, nr. 232—34 nord for gården. Kjøpesummen var 5 305 rd.
General Mangelsen kjøpte til løkke nr. 284. Hele denne eiendommen
selges etter Mangelsens død i 1769 til kjøpmann David Bolt for 5 000 rd.
Denne överdrar den et par år senere til Iver Anker, Bernt Ankers eldre
bror. Prisen er da sunket til 4 200 rd. Men i mellomtiden har han
til garver Lars Søegaard solgt den Collettske hagen, som var taksert til
800 rd.
Iver Anker fikk ikke stor glede av eiendommen. Han dør i 1772.
Først i 1775 överdrar dødsboet den til Bernt Anker for 7 990 rd. Bernt
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Anker blir sittende med gården til 1796, dog med unntagelse av årene
1785—88, da den eides av den svenske legasjonsråd Carl von Manderfeldt.
I slutten av 1800-årene eides gården av generaladjutant Carl Fr, von
Bielefeldt, og i 1800 går den over til gårdens siste private eier, prost
inne Wilbelmine Elisabeth Bendecke, som kjøper den for 5 800 rd.
Det er av henne stiftelsen Prins Christian Augusts Minde kjøper den
i 1812 for 36 000 rd-, for største delen subskriberte midler. Mangels
løkken (nr. 237—38) på den andre siden av Storgaten, som har tilhørt
gården helt fra Tritschlers tid, er dog ikke med i denne handel. Prost
innen beholder den til 1831, da den selges til Peder Collett.

Bebyggelsen.
I en hel del litteratur står det at den nåværende hovedbygningen
er fra Hansmans tid. Dette har man dog i den senere tid søkt å få rettet.
Det kan ikke være noen tvil om at det er general Tritschler som har
oppført bygningen, skjønt den da så ganske annerledes ut. Den må
være oppført like etter at han i 1696—97 hadde kjøpt grunnen her.
I 1702 var gården tatt i bruk og fullt møblert. Han testamenterer den
da til sin kone, 1
På karter fra ca. 1700 finner vi her et firefløys anlegg rundt et gårds
rom. På de karter som inngår i det Scheel—Schøllerske forslag av
1704 til byens befestninger (St. Hallvard 11, s. 103—04) er gården
også uttegnet med fire fløyer. Likeledes på et her reprodusert kart
fra 1730, og et kanskje litt yngre i Riksarkivet (I f. 1). Dette stemmer
med branntaksasjonen av 1768, hvor det heter at hovedbygningen er i
kvadrat. Det må derfor med bestemthet kunne fastslåes, at det opprinne
lig også har vært en fløy ut mot Storgaten. Vi skal senere se når den
ble fjernet. Det har vært en innkjørsel på midten av denne fløy, det
viser kartene tydelig. På alle karter er hagefasaden rett, den nåværende
inntrekning av midtpartiet eksisterer ikke. Hva som helt beviser at
dette er riktig, er at denne inntrekningen heller ikke eksisterer på
stadskonduktør Grosch’ nøyaktige oppmåling av 1835. Det er dog en
del uoverensstemmelser på kartene med hensyn til planformen.
1 Norske inni. 31. mars 1703.
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På Geografisk Oppmålings kart, Kristiania nr. 6, som ellers later til å
være ganske tilforlatelig, er alle fløyene tegnet ut like brede, og det er
ikke noe utskytende midtparti på hovedfløyen mot gården. Slik ser
også gården ut på det omhandlede kart i Riksarkivet. På Oppmålingens
kart nr. 7 derimot, som i detaljene ikke er så pålitelig, har vi et slikt midt
parti, og fløyene er av forskjellig bredde med en bredere hovedfløy og
gatefløyen smalest. Slik finner vi også gården på de Scheel—Schøllerske
karter (særlig gatefløyen er her meget smal) og på Oppmålingens
kart nr. 9. Jeg tror ikke det kan være noen tvil om at dette er det
riktige. Hovedfløyens utskytende midtparti mot gården er det opprinne
lige? °g gatefløyen har vært meget smal. Ellers ville gårdsrommet ha
blitt altfor trangt for en slik rikmannsgård. Men vi legger merke til på
den moderne oppmåling, at hovedfløyen så langt fra er bredere enn
sidefløyene, men tvert om noe smalere.
Midtpartiet har dog visstnok ikke som nå vært i to etasjer. I den
omhandlede taksasjon av 1768 fremholdes det at bygningen er i en
etasje. Den annen etasje på midtpartiet får vi først høre om etter den
store ombyggingen. Av flere grunner, som vi skal komme tilbake til,
tror jeg at denne 2nen etasje har kommet til ved ombyggingen.
Det som mest har forandret bygningens karakter er fasadebehand
lingen. Nå ser den jo ut som om det var en murgård, men i virkelig
heten er det et norsk tømmerhus. I 1768 var det bordkledd, og bord
kledningen må en vel anta at det også opprinnelig har hatt.
Kjellere finnes det bare under bygningens nordøstre hjørne. Det er
fire rom, hvorav de to er hvelvete. Kjøkkenavdelingen må ha ligget
over disse. Antagelig har kjøkkenet ligget øst for gjennomgangen i
nordre fløy.
I ovennevnte testamente omtaler Tritschler spesielt den under gården
liggende urtehage.
På to karter har vi hagen meget omhyggelig uttegnet, det er Geo
grafisk Oppmålings, Kristiania nr. 6 og 7. Det siste kan vi dog se bort
fra, da det for hagens vedkonnnende har vist seg meget upålitelig og
overdrevet. Nr. 6 derimot later til å være ganske annerledes eksakt.
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Utsnitt av kart fra ca. 1700. Geografisk Oppmåling, Kristiania, nr. 7.

Selve hagen strekker seg i hovedbygningens bredde ned til det smug,
som gikk bak Fjerdingen. Den er 43 m bred og 100 m lang.
At det fra midten av hovedbygningen ned til hagen har ført en bred
trapp som skrånet utover må være helt sikkert, det har vi på et halvt
dusin karter. Utetter fasaden ved siden av trappen er der blomster
rabatter. For øvrig er hagen delt i åtte like store kvarterer. Mellom
de fire midterste ligger en rektangulær dam med en bro over i hagens
midtakse. De fire øverste kvarterene er prydparterret, de to nærmest
hovedbygningen er helt uten ganger, de to andre er hver især igjen opp
delt i fire avdelinger med et rundt midtparti. De fire nederste har sik
kert vært grønnsakhagen. De to ved dammen er også oppdelt, det nordre
med diagonalganger, det søndre med gangen i midtaksen og med et
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kvadratisk midtparti, De to nederste later til å ha hatt en mer usym
metrisk inndeling.
Alle karter er like med hensyn til inndelingen av partiene nord og
sør for hovedbygningen og hagen. I nord ligger et parti som er halv
delen så stort som hagen. På det nevnte kart nr. 7 er det markert som til
liggende hagen, men på de andre nok helt åtskilt fra de tilstøtende
jorder, men uten på noen måte å være hagemessig opparbeidet. Det
spørs om dette ikke er den i innledningen nevnte Træløkken, som jo
lå nord for gården. Dette partiet strekker seg ikke så langt ned, da
Fjerdingens bebyggelse her går meget høyere opp ved siden av hagen.
Nederst nede ved nabogrensen ligger en bygning. Det er ikke usann
synlig at det er et drivhus. Noe sådant nevnes visstnok ikke førenn i
skiftet etter Hausman i 1757, men da lå det her.
På sørsiden av huset har vi også et rektangulært parti, 30 m bredt
og like så langt som hagen. Her ligger tre karussedammer, som er ut
tegnet likt på alle karter, de to øverste med lengderetning nord/sør
(den øverste dog av en noe uregelmessig form), den nederste og største
med retning øst/vest. Jeg tror at det for et rasjonelt fiskeoppdrett treng
tes tre dammer etter hverandre. Slik var det også på Bygdø Kongsgard.
Nedenfor dammene lå en smal bygning.
Det hele er et meget klart og greit anlegg med en sikker stilkarakter.
Schnitler mener at Tritschler har hentet forbildet fra sitt hjemland.
Når Schnitler etter Collett påstår at det har vært øyer i dammene,
og at hagen har hatt fontener og lukkede, fullt møblerte hagepavil
jonger, stiller jeg meg meget tvilende dertil. Øyer ser en intet til på
noen av kartene, og jeg har heller ikke i dokumentene sett noe om det.
Ved sin militære maktstilling lyktes det nok Tritschler å få lagt en av
stikker fra Akerhus’ vannledning helt ned hit, og således få innlagt
springvann. Men med springvann mentes på den tid bare en alminnelig
vannspring.
Det lysthus som nevnes i midten av 1700-årene lå i den Collettske
hagen. På kartene sees intet lysthus ved Mangelsgården, og nevnes heller
ikke ved noe skifte eller noen takst, som dog ofte er temmelig utførlige.
Stiftamtmann Leventzau sier nok i 1778 at det nederst i hagen lig
gende lysthus hadde vært sjenert av noe illeluktende vann fra Fjer-
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Utsnitt av kart fra 1730-årene. Geografisk Oppmåling, Kristiania, nr. 9.

dingen. Dette behøver ikke å ha vært en bygning, men sannsynligvis et
levende lysthus.
Ved Karl XIFs besøk i 1716 var generalen selvfølgelig ikke i byen.
Kongen tok merkelig nok ikke opphold i Tritschlers elegante gård, men
foretrakk Polykarpus Reimans enkle bolig nede i Saugbanken. Men
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Tritschlers gård fikk naturligvis ikke stå i fred. Søndag morgen den
15. mars «kom kongen af Sveriges folck ind i voris gaard i Vaterland,
at fodracere. Tog de bort først de 4 læs høe udi den vestre lade som
Bte dage førende min herres afreyse, blev hiem kiørt, der nest hvad
der var paa stald træfuet av forige beholdning hvor af ieg icke meere
nød i beholn meere end ungefehr eet læs, og det med tickendes bøn til
de 2de gamble heste, som stod hiemme. Anden dag som var mandag
kom der nogle andre som vicenterede mad- og drickendes wahre. Tog
de bort aldt hvad de lystede af smør, gryn, ærter, flesk, kiød, fisk af
aldt og det uden wecht og maal.»
Den 3. april kom en kaptein og 10 mann, som skulle «exequere for
contributioner» 600 rd., men fikk bare 4 rd. Den 10. april ble general
major, grev de la Gardie innkvartert her. Hans folk tok med seg hva
de andre hadde etterlatt seg, påstår Tritschlers tjener, Jørgen Tveed. 1
Noen ødeleggelse av hus og innbo er det på ingen måte tale om, så det
har nok gått relativt pyntelig for seg.
Kort etter dør Tritschler og gården blir solgt. Merkelig nok beboes
den nå i 1718 av generalløytnant, grev Mørner. Av skiftet får en bare
vite at gården hadde 7 jernkakkelovner, og at det fantes 2 bakgårder
«med deris porter til indkjørsel». På kartene ser vi foruten hovedbyg
ningen også de to før nevnte hus. Det ville være merkelig om det ikke
til eiendommens drift skulle være flere økonomibygninger.
Da vi vet så lite om gårdens opprinnelige utseende, er det vanskelig
å si hvem som har vært gårdens arkitekt. Men en kan vel være temme
lig sikker på, at en slik grand seigneur som Tritschler, som bl. a. lot seg
bygge en stol i kirken som pendant til kongens, har lagt brett på sin
gårds utseende. I sitt testamente av 1709 fremholder han at gården ute
i Vaterland er verdifullere enn hans store bygård (Garnisonssykehuset og
Anatomibygningen) hvilket tyder på at det har vært en kostbar byg
ning. Hvis en skulle gjette på hvem som muligens kan ha vært general
Tritschlers arkitekt, ligger det nærmest å tenke på Hans Martin Heins,
der i slutten av 1600-årene var militærvesenets byggmester her øst på,
innen han etter Bergensbrannen i 1702 ble sendt dit for å lede gjenopp
byggingen.
1 Rentekammeret kgl. res. mars 1717.
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Da biskop Deichman kjøpte gården var det stadig bare 7 ovner der,
men det nevnes tapeter i værelsene som nok stammer fra Tritschlers tid,
kanskje også de mistbenkvinduer og hageskulpturer som fulgte kjøpet.
Fra auksjonen etter biskop Deichman i 1732 får vi litt mer greie på
bygningens innredning. Der er 14 værelser hvorav 8 er betrukket. I
to av disse finnes «skorsteene udgjordt med billedhuggerverck og for
gyldt med speilglas i skorsteenene og 2de skilderier i hver». Altså skulp
terte barokk-kaminer. Det høres merkelig ut at det over hver av disse
kaminer er to målerier og dessuten speilglass. Men det samme går igjen
i senere beskrivelser. Sannsynligvis har det vært forgylte detaljer ved
steinskulpturen, men dessuten har vel også rammene rundt målerier og
speiler vært forgylt.
Jernkakkelovnenes antall er øket fra 7 til 12, men så hadde vel Trit
schler bare benyttet gården som sommerresidens, mens Deichman her
hadde sin faste bolig, noe som også senere eiere synes å ha hatt. Vi har
tidligere i St. Hallvard publisert fortegnelsen over den meget rikholdige
malerisamling som biskopen hadde hengende her ute.
Foruten de 14 værelser hadde gården selvfølgelig kjøkken, spiskam
mer, bryggerhus o. lign. Uthusene blir heller ikke nå nærmere spesifisert.
På kartene sees at det har kommet til en smal bygning sør for gården.
Den er byggel i vinkel med en fløy langs Storgaten.
Hagen var rikt utstyrt med skulpturer. Der er en rekke s. k. Amager
bilder, ikke mindre enn 8 par. Om det første par heter det at det er
en mann og en kone, om det annet bare at de er hvite, og om det neste
at de er med «barthanner», noe som jeg ikke kan forklare. Ytterligere
er der 6 par skulpturer av små barn. Med Amagerskulpturer må vel
menes at de har vært i drakter som den hollandske befolkning på Amager
brukte. Sannsynligvis har det vært treskulpturer. I hagen fantes dess
uten 9 blå og hvite hollandske urtepotter, en balje med et laurbærtre
samt selvfølgelig andre blomster. Noe drivhus nevnes ikke.
Ved Hausmans død 1757 ble opptatt en fortegnelse over hagens løs
øre av «urtegaardsmanden» Johan Carl Geberlein (Gäblein), og ifølge
denne må den ha vært meget rikt utstyrt. Særlig var det en overveldende
mengde prydtrær i potter, som etter europeisk mønster må ha vært
plasert symmetrisk rundt i og omkring parterre-mønstret. Det var 25
14

St. Hallvard. 1945.
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rosmarintrær, 14 myrtetrær, 80 mindre laurbærtrær og 12 større laur
bærtrær i baljer, 4 «Collutheatrær», 6 fikentrær, 2 granattrær, 2 «Laurus
Alexandrina»ø, 7 hvite og 7 gule jasmintrær, 6 «Coralletrær», 2 gera
nier, 8 «Laurus Tinus»trær, 5 blå spanske syrintrær, 1 sypresstre, 26
oransjetrær, 60 ville oransjetrær, 8 provence-rosentrær, 47 potter med
enkelte og dobbelte levkøyer, 40 med gyllenlakk, 60 med dobbeltnellik,
12 med «indianske gevexter». Noen få stod i porselens-, men de aller
fleste i lerkrukker og var vel av forskjellig størrelse, da de oppregnes
i to grupper. De har vært klippet som pyramider, pagoder, kuler osv.
to gamle hagesakser forekommer bl. a. også i inventaret
og de må
oppstilt i parterret ha gjort en meget rik virkning. Dessuten nevnes
blystatuer av «de fire årstider» på postamenter. «Haugen, saaledes som
den nu indhegnet forefindes med istaaende adskillige frmgt træer, ge
vext- og orange huset, 3 mistbænke med tilhørende 60 vinduer» ble
sammen med bygningen verdsatt til 3 500 rd.
Fiskedammene ved gården nevnes ikke, men på den lille Træløkken
nord for gården, som synes å ha vært en slags park, var en fiskedam
og atskillige trær. Fiskedammer, to karussdammer, var det også i den
Collettske hagen, på hjørnet av Brogaten, som nå var tilkjøpt. Her
stod et to-etasjes lysthus på 4 værelser og kjøkken med to kakkelovner
og kjeller under, som Collett vel har brukt som en slags eremitasje.
Om hovedbygningens innredning får vi nå en del interessante opp
lysninger. At det nå finnes jernkakkelovner er av mindre betydning,
men det gis en nøyaktig beskrivelse av hvorledes værelsene har vært
trukket. Et var med grønn damask (det er et spørsmål om det er silke
damask som en av stuene i 1769 var trukket med), et med tapisserier
dvs. gobeliner, et med strietrekk, hvorpå det var malt positurer. Fire
av værelsene hadde voksduktrekk, disse pleide være inndelt i felter med
rammeverk av rik sjablonert lys ornamentikk, og i midtfeltene forskjel
lige målerier: blomster, landskaper, krigsscener o. lign., alt på mørk
bunn. Voksduktapeter var meget populære i annen fjerdepart av 1700årene. De tilvirkedes relativt fabrikkmessig. Til sålene på Akershus
fikk man i 1740 den slags tapeter fra et firma i København. Videre
var der et værelse trukket med maqvoi, og et med blå moer, og til sist
et med blomstret ullent tøy. En må si det er et rikt register av forskjel-
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lige trekk som passerer revy. Jeg kjenner ikke til at vi noe annet sted
finner så mange slags trekk på en gang.
I fortegnelsen finner en navnene på rommene: kabinettet ved stor
stuen, hvor kongens portrett hang, storstuen, gaJlerikammeret med
14 målerier, frøken Cicignons kammer, hagestuen, blåkammeret, sove
kammeret, kleskammeret, contoiret, gangen, spisestuen, den annen gang,
auksjonsstuen og langkammeret.
I skiftet etter general Mangelsen ser vi at nå hadde kaminenes antall
øket fra to til tre.
Nå kalles værelsene: storstuen, grønnkammeret, hvor vel det nevnte
silkedamask har sittet. Også møblene var her trukket med grønt, og
her hang Fredrik V og dronning Lovises portretter. Hvitkammeret med
rødt og hvitt møbeltrekk, frøkenens kammer med et stort hageskilderi
og to mindre, for vinduene grønne raskes gardiner, steenstuen som var
meget flott møblert, blåkamraeret med et blått speil, blått og hvitt te
bord, blå stoler med blått trekk, sovekammeret, dagligstuen, den mørke
gang, gangen til gården, auksjonsstuen, hvor det bl. a. fantes en voks
duks kakkelovnsskjerm, langkammeret, barnekammeret, contoiret, gene
ral Mangelsens contoir, pikenes kammer, Elses lille kammer, småkam
merne, kleskammeret, bårestuen og stenstuesvalen. Her stod en porte
chaise (bærestol) som innvendig var trukket med blått klede kantet
med hvite snorer.
Fra general Mangelsens siste tid har vi altså den første branntaksten
av gården, hvor vi som nevnt får beskjed om at den er en en-etasjes
panelt tømmerbygning med fire fløyer rundt et gårdsrom. Vi får også
bekreftelse på at det over kaminene ikke bare var speiler, men også
målerier. Uthusene lå ennå på denne tid på gårdens søndre side. Ved
lysthuset i den Collettske hage var første etasje av laft og den annen av
bindingsverk. Sannsynligvis har det hele vært bordkledt. Her var nå
foruten to kakkelovner også en kamin.
På nordsiden av gården lå en laftebygning med to værelser i tilslut
ning til geveksthuset og med kjeller under. Her synes også den ny
bygde stolpebod og bryggerhuset med rullebod å ha ligget. Som nevnt lå
det første tidligere nede ved Fjerdingen, de andre finner vi ved siden
av hovedbygningen.
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Mangelsgården. Midtpartiet mot gardsplassen.

Iver Anker har altså ikke hatt stor glede av gården i de to år han
eide den. Det må nok være ham som satte i gang de store ombygnings
arbeidene, som gav bygningen omtrent sin nåværende skikkelse. Ar
beidet ser dog ut til å ha blitt avslnttet etter hans død av broren Peder,
som bodde der inntil den i 1775 ble overdratt til Bernt. 1 Peder sier at
han har oppført nye bygninger og foretatt forbedringer.
Branntaksten av 1777 viser at bygningen har skiftet karakter. Hoved
bygningen har nå to fløybygninger til gaten og midt på bygningen en
«Babilion»bygning. For øvrig er den oppført i en etasje, det hele dels av
bindingsverk, dels av laft, og forblendet med en halv stein utenpå.
1 Peder Anker har altså da han giftet seg i 1772 bodd i Mangelsgården til han i 1775
flyttet inn på Bogstad, som han kjøpte i 1772. Han har vel benyttet disse år til å bygge «m
Bogstad.
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I 1768 nevnes intet om bindingsverk. Da heter det at hele bygningen
er av lafteverk. Det må tydeligvis ha vært en tilbygning i bindingsverk
som Anker har foretatt. Da det to-etasjes midtparti først nevnes i 1777,
ligger det nær å tenke seg, at det er dette som er nytt.
Da hele bygningen er blitt forblendet med en halv stein, må hele det
gamle panelutstyret ha blitt fjernet. Det kan selvfølgelig tenkes at noe
av det gamle dekorative utstyret, som tømmerbygningen har vært for
synt med, har blitt gjenoppsatt på de nye fasadene. Hele det raffinerte
arkitektoniske utstyret hører dog intimt sammen, og da portalomram
ningene ved sidefløyene har rokokkoprofiler, må vi anta at både disse
og søylestillingene ved midtpartiet er fra 1770-årene.
Likesom jeg tidligere har konstatert at Collettgården og Viktoria
gården har fått sin utforming meget senere enn tidligere antatt, nemlig
først ca. 1760, ser det ut som Mangelsgårdens arkitektur nesten helt
må dateres til 1770-årene. Det er bare stammen i de en-etasjes partiene
som en med sikkerhet vet er fra sist i 1600-årene. Dette midtpartiet er
mot gården prydet med pilasterstillinger i to etasjer, som er utmerket
skåret i tre, men arkitektonisk er det en del å utsette på det. Øverste
etasje er så meget høyere enn første at forholdene derved blir forrykket.
Nederste etasjes pilastrer har ingen sokler å stå på, baserne ligger rett
på bakken. En har en sterk følelse av at slik kan det ikke fia vært opp
rinnelig. Terrenget må være blitt hevet, men en kan ikke se at det har vært
tilfelle. Den eneste forandring er at det rimeligvis har sittet en portal i
midten, ellers kan ikke den økede avstand mellom pilastrene her forklares.
En ma ha i minne at det er en tilbygning og at byggherren tydeligvis har
fordret stor etasjehøyde her i annen etasje og rik arkitektur. Hadde det
vært bygningens opprinnelige utforming var arkitekten mer å klandre.
Detaljeringen og det håndverksmessige er fortrinlig utført. Noen
av de mest raffinerte klassiske arkitekturdetaljer vi har her i landet
er portalomramningene ved sidefløyen. Vel proporsjonert arkitektur
og fint treskjærerarbeid. Yindusomramningene antar jeg også er fra
1770. Fra bygningens oppførelse kan de ikke være.
Det som dog mest har forandret gårdens karakter er at gatefløyen
ble fjernet og erstattet med en høy mur med en enkel klassisk portal
pa midten. Det lyse store gårdsrommet gir anlegget et spesielt for-

292

MANGELSGÅRDEN

nemt preg, et av de vakreste gårds
rom vi har. Allerede på Tritschlers
tid var de firefløyete herregårder
gått av mote, og nå likte man dem
slett ikke.
Som nevnt var midtpartiet på
den tid trukket tilbake mot hagen.
I første etasje her må den omtalte
hagestue ha ligget med en bred
trapp ut til denne. På eldre karter
BB
BB
I
ser en utenfor den brede trappen,
som utvider seg nedentil. Ved en
takst av 1819 hører vi at det er
en altan. Vi vet ikke når denne
er kommet til, men det er meget
mulig at det har skjedd ved den
Ankerske ombyggingen. I annen
etasje ut mot hagen har det vært
en stor sal (7XB m). Den store
hulkjelstaklist som gipstaket bar
hatt sitter igjen ved innerveggene.
Mangeisgården. Portal mot gardsplassen
Rokokkotrappen med sitt rekk
ved sidefløyene.
verk er bevart.
Ellers er ikke meget av rokokko
innredningen tilbake. Et stykke veggpanel i rom 5 ved siden av hjørne
salen samt noen dører og vinduslister andre steder i bygningen.
Noen gipsete tak synes det neppe å ha vært i værelsene før den An
kerske tid, og det er visstnok bare det omhandlede gipstak i hovedbyg
ningen som er så gammelt. Men det kan godt ha vært flere, da disse na
var-alminnelige i rikmannsboliger. En nybygd fløy ved bakgården mot
nord har til og med gipstak i to av de tre rommene og veggene trukket
og malt. Dette må være første etasje av den fløyen som her er bygget
til hovedfløyen, hvilket fremgår klart av en takst fra 1819. Først i 1834
påbygdes den annen etasje. Ved samme bakgård la det videre et bryg
gerbus av laft (panelt 1819) med to bakerovner og innmurt brygger-
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panne samt rulle. Videre stolpebod (panelt 1819) og en reisverks vogn
remisse. \ed søndre bakgård finner vi i tre adskilte bygninger: fjøs
lave og vognskjul, de første av laft, de senere av reisverk.
Bernt Anker har leiet ut gården til stiftamtmann Philip Levetzau,1
som vel hodde der inntil han i midten av 1780-årene flyttet inn i Stifts
gården. Mangelsgården gikk så over til legasjonsråd Manderfeldt. Da
enne flyttet i 1788 solgte han en del skulpturer, sannsynligvis hage
sku pturer. Det er fire malte norske menn og kvinner, antagelig tre
skulpturer forestillende norske bondefolk. Videre 14 gipsfigurer på
forstykker, meget smukke, 4 store figurer av tre, også på fotstykker,
samt 4 pyramider. Dessuten selges to nye hvitmalte livilebenker, 18
stykker store vinduer til ferskenkasser og 210 blomsterpotter med gyl
lenlakk, levkøyer, nelliker etc.
Om den byste av Fredrik IV i italiensk marmor på pidestal av norsk
marmor har stått ute eller inne er ikke godt å si, men den nevnes i for
bindelse med hageinventaret.
Gården blir nå utleiet til etatsråd von Koss. 2
Den siste tid i 1700-årene var meget glansfull. Det fremholdes ofte
at generalauditør Bielefeldt levde på en ualminnelig stor fot konkurre
rende med selve Bernt Anker. Smaken hadde nå forandret seg, rokok
koen var umoderne. Bielefeldt måtte rette på dette. Fra hans tid bar
vi bevart et par Louis XVI interiører. Den store hjørnesalen i sør på
9 X 8 m innredes med panelverk og store veggfelter, hvor de silke
tapeter, som sikkert har sittet der, nå selvfølgelig forlengst er försvunnet.
Nord for hagestuen er det et rom med to brannmurer i samme stil,
symmetrisk plasert i hjørnene.
Noe som i plan virker meget forbausende er fløyenes forskjellige
lengde. Hovedfløyen ligger ikke parallelt med Storgaten, men fløyene
går helt frem til denne. Derved er den nordre fløy blitt lengere enn
den søndre. Kan dette ha vært opprinnelig? Det var jo helt jomfruelig
terreng ber da Tritschler anla sin gard. Hovedfløyens retning har kan
skje vært diktert av hvorledes han ville ha hagen plasert i terrenget.
1 Chria. Mag. brev irmk. til politim. 1776—79.
o 1 Brann- kom - Prot- 11, s. 142. (Både Levetzau og v. Koss utgis for åha vært eier av
gården, men det har ikke vært tilfelle.)
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Men at han skulle være bundet av den nåværende Storgaten børes
merkelig. Her gikk visstnok en skarve vei, men etter at Vaterlands bro
var bygget i 1650-årene var den uten enhver betydning.
Det er først etter at Nybroen var blitt bygget at Selskabet for Oslo
Byes Vel i begynnelsen av 1830-årene anla en ordentlig gate her. Vi
kan dog ikke se at det i den anledning eller senere er blitt foretatt noen
forandring. Alt på stadskonduktør Grosch’ oppmåling fra 1835
har vi skjevheten. For øvrig er det i det hele tatt mange skjev
heter i planen, få rette vinkler, og dette er merkelig da det jo er en
tømmerbygning.
Som nevnt har midtpartiet i sin tid blitt forandret mot hagen ved at
fasaden her er rykket et stykke inn. Denne forandring er foretatt etter
1835 og før kaptein Næser foretok sin oppmåling i slutten av 1850årene. Hva grunnen har vært til denne forandring er vanskelig å for
stå. Hagefasaden har nå helt mistet karakter. Allerede i 1821 var
hagesalen blitt oppdelt i tre dollhusværelser. De tykke veggene mellom
midtpartiet og fløyene skulle tyde på at de er opptømret hver for seg.
Passasjen gjennom fløyene har en inntrykk av er opprinnelig.
Bislaget mot hovedgården utenfor den nåværende forstanderbolig
i nordfløyen oppførtes i 1856.
Vi skal sammenfatte gårdens sannsynlige bygningshistorie.
Etter at general Tritschler i 1696—97 har oppkjøpt en del løkker,
går han straks i gang med anlegget. En firefløyet panelt tømmerbyg
ning med et mot gården utskytende midtparti på hovedfløyen. Fløyen
mot gaten hadde innkjørselsport på midten og var smalefe enn de andre.
Samtidig ble hagen anlagt.
1770 blir gården totalt forandret. Det firefløyete anlegg blir redu
sert til tre fløyer, idet gatefløyen fjernes og erstattes med en høy mur
med port på midten, hvorved man får et ekstra stort gårdsrom. Videre
forblendes hele gården med en halv steins mur og får derved karakter
av murhus.
Gårdsplassen søker man å gi monumentalitet og eleganse. Midtpartiet
påbygdes en annen etasje med rik pilasterarkitektur. Den portal som
må ba sittet ber er forlengst borte. Derimot er begge de meget raffinerte
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klassiske portalene ved sidefløyene bevart. Treskjærerarbeidet ved alt
dette utstyr er noe av det beste vi har.
Hvorledes hagefasaden har sett ut kan vi ikke si noe bestemt om, da den
i midten av 1800-årene er blitt sterkt forandret ved at midtpartiet er
rykket inn en del fra fasadelivet. Som den nå er er den uten arkitekto
nisk interesse.
Mangelsgården med sin vakre gårdsplass er noe av det verdifulleste
vi har bevart av gammel bygningskunst i Oslo. Dessverre er det nå lite
å se inne i bygningen. Den anvendelse den har hatt siden begynnelsen
av 1800-årene har gjort at interiørene har lidt en hard medfart. En
undersøkelse og restaurering ville dog sikkert kunne forandre svært
meget her.
Arno Berg.
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