NY-YORK VED KRISTIANIA
Slik kaltes i sin tid en ny forstadsbebyggelse på østsiden av Akers
elva. En tenker da kanskje uvilkårlig på Grunerløkka med dens opp
radede leiekaserner, alle fra omtrent samme tidsepoke. Men nei, det
er ikke disse store leiegårdene det gjelder, men deres forløpere. Det
nederste stroket her sønnenfor Nordregate og vest for Markveien, det
var det såkalte Ny-York.
Strøket la enda ca. 1850 utenfor byen, men byutvidelsen stod for
døren, og dette gav støtet til en ganske forsert byggevirksomhet nede på
disse svært beleilige tomtene. Det gjaldt å få bygd sitt hus før byen
med sin murtvang kom.
I «Skillings-Magazinet» for 1858 gir en medarbeider en meget roman
tisk skildring av sluttspurten i dette kappløp med murtvangen. Strøket
\ar visstnok aret i forveien innlemmet i byen, men bygningslovens
strenge bestemmelser trådte først i kraft fra 1. januar 1859.
«Den der ønsker å få en forestilling om hvorledes byene ved et trylle
slag oppstår på prerien i Amerika, behøver bare å gå oppover til Sag
veien, over broen ved Kongens mølle og bort på den engen eller prerien
som ligger mellom Akerselva og Trondhjemsveien.
Her, hvor det for et års tid siden bare stod et enslig hus ved elve
bredden, finnes det nå en seksti større og mindre gårder, dels ferdige,
dels under arbeid, hvorav de fleste til og med er påbegynt etter St. Hans
i ar. Som vanlig i Amerika var det først skråningen mellom preriens
overflate og elvebredden, som ble bebygd, sannsynligvis fordi det regnes
for en fordel å være så nær vannet som mulig. Men etter at dette skrå-
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planet for største delen var opptatt, begynte bygningene ä vokse fram
oppe på selve flaten også.
Størrelsen på disse linsene er høyst forskjellig. Noen er så store at
de er beregnet pa a huse inntil 10 familier, andre så små at de bare
inneholder en stue og et lite kjøkken. Noen er bygd på høye halv
ferdige grunnmurer og raker høyt opp, andre er satt like på marken
uten synlige tegn til grunnmurer, og er så lave at de ser ut som de av
bare unnseelse over sin lavhet helst ville krype ned under grønnsværet,
atter andre har høye grunnmurer og endog kjelleretasje mot elven, mens
de på den motsatte side er krøpet inn i bakken.
Hva materialet angår, hvorav den nye byen er bygd, råder en større
ensartethet. Nesten alle bygningene er nemlig oppført av tre, og er
såkalte laftebygninger eller tømmerbygninger. Noen av dem er dog i
utmuret bindingsverk, hvorav igjen en del er forsynt med
steins mur
utenpå bindingsverket.
Dette gjelder dog bare hovedbygningen. Uthusbygningene derimot er
av aller letteste sort. De bestar av stokker som er gravd ned i jorden
og forsynt med et lett, ja en sa lett bordkledning, at man må tenke på de
landsbyer av malt papir Potemkin lot sette opp hist og her langs veien,
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men naturligvis i passende avstand fra den, da hans keiserinne Katha
rina II reiste gjennom Krim, og gledet seg over landets sterke og smukke
bebyggelse og beundret sin guvernør, den kjære Potemkin, som hadde
forstått å frembringe slik velstand i sin provins.
Imidlertid ma en ikke tro, at alle disse forskjellige bygningene er
hensatt rundt omkring på engen uten orden eller plan. Langtfra. Det
finnes fullstendige regulerte like brede gater, bvorav allerede 4 er be
bygd i retning omtrent øst-vest, og tre i rett vinkel på disse, altså i
retning omtrent syd-nord. Den oppmerksomme iakttager skjønner snart at
det er anvendt megen omsorg for å få gatene anbrakt så bensiktsmessig
som mulig i de bratte skråningene mot elven. Dette er dog ikke lykkes
overalt, enkelte av disse gatene er steile, så de sikkert stadig om
vinteren, til tross for hvilke forføyninger som treffes, bestandig vil være
vanskelige å befare. Nå er de således full av stokker og stein, bord og
alle slags byggematerialer, så det av og til er vanskelig å få øye på
dem, da de nærmest gir inntrykk av å være til helt privat avbenyttelse.
En dag for noen tid siden var jeg der oppe, og idet jeg nysgjerrig
gikk og så meg om, traff jeg på en mann som stod og finliogget en stokk,
som formodentlig skulle benyttes som loftsbjelke. Han stanset litt,
tørket svetten av pannen med trøyeermet, og begynte så atter å hogge
løs på stokken.
«God dag,» sa jeg og stanset ved siden av mannen.
«God dag,» sa han, men stanset aldeles ikke med sitt arbeid, ja, så
ikke engang på meg.
På alle mater prøver journalisten å få mannen på gli, men lian bare
hogger og hogger, men så kommer han til å antyde hvor deilig her vil
bli for barna.
Jeg så meg om og sa til meg seiv: «Her kommer til å bli smukt til
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' åren, nar solen begynner a skinne varmt inn gjennom vinduene, når
gresset begynner å gro og lerken å synge like utenfor døren. Da kan
lille Johan . . .»
«Samel, vesle rusken,» rettet mannen meg, og holdt plutselig opp med
hoggingen. Jeg måtte ha talt høyere enn jeg trodde.
«Ja, ja,» ropte jeg, «da kan Samel, vesle rusken, løpe omkring her i
gresset, plukke blomster og fange sommerfugler, og hans lille søster
Ma . . .»
«Sofie, rotta,» sa mannen og satte øksen fra seg.
«Ja, ja visst, lille søster Sofie rotta kan hjelpe ham å fange sommer
fuglene rundt om pa marken, og sa kan Rotta og vesle Rusken prøve
hvem av dem som kan se og høre lerken lengst, når den setter til værs
og försvinner i skyene.»
Mannens ansikt begynte å få et mildere og mildere preg. Ganske
hadde jeg truffet en streng, som gav en god klang, og vedble
derfor å anslå den.
«Utenfor huset deres kan De sette en benk, og der kan De også få en
liten hage, hvor Deres kone . . .»
«Berte, kjerringa,» tilløyet mannen, og smilte over hele fjeset.
Snart begynte mannen å le en riktig hjertelig latter. Litt etter litt
stilnet dog latteren av, han satte seg på stokken, tørret sine tårer under
stadige utbrudd, og snøt seg til slutt med tukt å melde på fader Adams
vis, hvoretter han tok fram et lite smårutet bomullstørkle av pelsluen,
tørket seg i fjeset, og var deretter ferdig til å begynne en ordentlig
samtale.
«Uff da Di, det tar pa kreftene a le slik,» tørket seg igjen voldsomt
i ansiktet med tørkledet, som om han med en kraftanstrengelse ville
utslette de siste spor av sin lattermildhet, og fortsatte så: «Nei tenk Di,
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nå har jeg bodd inne i byen i en bakgård i Vaterland Di i mange år,
hvor en hverken bar sol eller måne Di, og akkurat så mye av himmelen,
så det snaut er plass til tre stjerner av gangen Di, og hvor det var en
lukt, ja, ikke hverken av roser eller fioler Di, og hvor kjerring og
unger, vesle Rusken og Rotta, som jeg hører Di kjenner, sannsynligvis
fra asylet, var like ved å sette til Di. Derfor kjøpte jeg denne jord
flekken for 30 skill. kvadratalen Di, og så begynte jeg å bygge, og jeg
som har hatt arbeidet mitt i en kjeller om dagen, og huset mitt i et
hull om natten, jeg er nå kommet ut i Guds fri natur Di, og jeg som
ikke har hørt gauken gale siden jeg som smågutt dro hjemmefra plassen
Di-> jeg kan kanskje komme til å ligge i min egen seng til sommeren, og si
til kjerring og unger: «hører dere, der gol gauken, kjerring og unger.»
De snakker så om det nybygde strøk.
Hele den nye byen kaltes av noen Kalifornien av andre Ny-York.
Seiv holdt han på det siste, da han hadde hørt at Ny-York skulle være
en rik by, og det kunne kanskje denne nye byen også bli med tiden, sa
han betenksomt, og flyttet skråen fra den ene siden til den annen.
Gatene var 20 alen brede, fortsatte han videre, men da hver kjøper av
en tomt hadde mattet kjøpe halvparten eller ti alen av den til hans
port støtende gate, hadde hver huseier eiendomsrett over denne delen.
Derfor var det også meningen at hver huseier ville bruke halvparten
av den til hage, så at gaten til å begynne med bare ville bli 10 alen
bred. Det kunne bli bra hager, mente han, for fetere matjord enn i
gatene der i Ny-York kunne ingen ønske seg. Det kunne nok tenkes
at nar folk nede i taken i den store tykke byen kom her opp og så hvor
herlig det var å bo her, så ville alle sammen flytte her opp. Når det så
skulle legges gass, kloakker, vannledninger og brolegning osv. så ble
kanskje hagene foran husene sløyfet, men så måtte naturligvis den store
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byen der inne betale dem som eide dem, trodde han, Og når det så
skulle bygges kirker . . .
Her kunne jeg ikke avbolde meg fra å avbryte mannen og fortsette
hans tankegang. «Ja visst ja, når det så skal anlegges nye kirker, og
en del nye teatre samt diverse festninger her oppe, så stiger tomtene
i pris og husleien stiger ber i Ny-York. De er en ekte amerikaner, min
gode Ny-Yorks mann.»
Merkelig nok så skjønte han hva jeg mente, og sa at han bare hadde
talt halvt i spøk, for han kjente bygningsloven og visste at enhver var
pliktig til å legge ut 20 alen av sin part til gate. Han visste også meget
godt at det fra nyttår av var forbudt å bygge trehus, noe han fant
helt utmerket, for sa ville det ikke bli bygd noe mer, og så ville de byg
ningene som allerede stod der stige i pris. Hadde folk fått lov til ennå
et år å bygge av tre her oppe, ville husleien blitt så billig, at det kunne
bli rent farlig for folk. Forresten så hadde han børt som helt sikkert,
at det skulle anlegges et torv og en vannspring i Ny-York, samt bygges
en gangbro hen til elvebakken (den kom først i 1830-årene), for nå
hodde det allerede innpå 1 000 raennesker ber, og utover sommeren
ville det vel bli plass for tre ganger så mange, og det ble mange unødige
skritt å gå for den som skulle til byen, om de måtte gå over Grunerbroen.
Da jeg på mitt spørsmål om hva slags folk det var som bygde og
hodde ber ikke fikk annet svar enn at det var så forskjellig, bad jeg ham
om en mer bestemt angivelse av beboernes levevilkår og stilling i sam-
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funnet. Men det var umulig å få annet ut av ham enn at det var mange
slags folk, atskillig slags folk osv. Til slutt spurte jeg ham derfor:
«Hvem er det som bygger det to-etasjes huset, som står der?» og pekte
på et bus, som så ut som et stort fuglebur.
Jo, det var en vognmann, som bygde et hus av bindingsverk. Mannen
var ikke begynt med å tilmure fagene ennå, men han tenkte på å slå
en bordvegg utenpå bindingsverket, og så til våren, når telen gikk av
jorden og leiren ble bløt, så ville han fylle fagene i bindingsverket med
blåleire, og så panele på den innvendige siden med bord. Derved sparte
han både kalk og murstein og meget arbeid, og fikk et bus som var godt
og varmt om sommeren, og så tett, at lysene ikke blåste ut når de stod
midt i stuen
i stille vær. Det kommer nok til å bli en bygning, hvor
det ikke blir noen mangel på god luft, mente jeg, og mannen var enig
med meg i at det ville bli en riktig luftig bygning.
«Men hvem er det som bygger det mursteinshuset der nede på hjørnet,»
spurte jeg videre. Jo, det var en murersvenn, som hadde vært over i det
virkelige Kalifornia og gravd gull. Som den bereiste og formodentlig
også den gullbetyngede mann hadde han bygd seg et aparte hus. Det
hadde brutt hjørne, gavler med runde vinduer i. Det hadde pressede
profilstein og han tenkte til og med å sette galion på det, når han fikk
råd til det.
Min hjemmelsmann hadde talt med en viss forakt om vognmannens
hus, men om dette huset talte han med aktelse. Det var tydeligvis et
merkelig individ blant Ny-Yorks hus, et individ i reglementert uniform,
et individ med monokkel i øyet med kjole av nyeste mote, som til og
med tenkte på å anlegge knebelsbarter når det ble råd til det, nærmest
en spradebasse å kalle blant Ny-Yorks skikkelige norske hus. Men
dette mitt forsøk på å snakke mannen etter munnen og beundre det
ny-yorkske murhus gjorde imidlertid ingen lykke. Det ble tvert imot
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visstnok ansett som en slags bespottelse, så jeg forlot temaet og spurte
derfor heller etter «det halvfærdige hus, hvoraf det ryger derhenne»?
Jo, det var en redaktør som bygde det. Han hadde gjort første etasje
helt ferdig, og hadde flyttet inn der, før han begynte på annen, og etter
hånden som han nå bygger høyere og høyere på den etasjen, må han
gjøre pipene lengere og lengere. Han ble vel ferdig engang, såfremt
ikke huset brente opp forinnen, eller han druknet i sin egen seng av alt
det vann som kom ned gjennom loftet hans i denne våte vinteren.
En redaksjonsartikkel, hvis begynnelse trykkes og utgis med et «fort
settes» i enden før enden ennå er påbegynt, og som vil bli ferdig, hvis
ikke begynnelsen imidlertid glemmes, eller hvis ikke hele stasen drukner
i den mengde vann, som flyter gjennom alle spalter i denne våte tid.
Det er formodentlig mannens sedvanlige måte å arbeide på. Gad for
resten vite hvilken avis han redigerer?
Så talte jeg, og min cicerone svarte: «Den byggende redaktør redige
rer mat om sommeren ombord i et dampskip, og øl og vin og punsj og
mat nå her hjemme i sin bolig.»
Nå således, altså en redaktør av legemlig føde. Navnet skjemmer
ingen, når en bare forstår hverandre.
Men hva er så det for en halvferdig bygning, som står der borte og
som det ikke arbeides på lenger?
Jo, den halvferdige bygningen med forsalingen mot syd, tilhørte en
meget bra mann, som nettopp holdt på å spille i denne tiden.
Han hadde kanskje spilt bankerott foreslo jeg. Ja, det var visst noe
sånt det kaltes, og det kunne hende noen hver i slike farlige tider.
Noe som irriterte ham var at det skulle være så helt umulig å opp
drive penger. Nå hadde hans hus, hvor det skulle bli leiligheter til tre
familier, kostet ham halvtredje hundre foruten grunnen, og nå hadde
han ikke flere penger. Nå måtte jo enhver som forstod seg på slikt tro
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al det skulle være sirnpleste sak a få lånt penger på slik kostbar eiendom,
men det var rent umulig. Helt besynderlig rakt umulig å få lånt så
meget som en eneste daler, om lian sä satte både gård og grunn i pant.
Derfor matte lian bolde seg til sine to egne armer. Kunne han bare
greie å få lånt penger, så skulle vel aldri noen gi større renter enn han.
Dette sa han på en måte, som om han anså meg for en ågerkar],
hvorover jeg naturligvis følte meg litt støtt, og da han la til, «men si
mig Di, hvor i Guds navn bliver alle pengene af Di. En skulde næsten
tro Di, at der fandtes folk som spiste dem rent op, Di»? Og da vi derved
var kommet inn pa den store pengekrise, hvis daglige behandling i lang
tid hadde vært meg en sann plage, tenkte jeg nettopp på en passende
anledning til a ta avskjed fra ham. I det samme hørte jeg øksehogg
like over meg, og da jeg så opp, så jeg en mann stå og svinge en øks
like over mitt hode. Jeg ble så imponert av dette faretruende syn, at
jeg sa kort farvel og gikk, og i samme øyeblikk begynte min venn å
bearbeide stokken med sin øks på en sådan måte, som om han ergret
seg over å ha kastet bort sin tid, og nå ville innhente det forsømte.
Senere har jeg også lagt merke til at det bygges meget på andre kanter
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KONTOR:

Svendstua, Slemdal.

UTSALG:

Tomtebrygga 30.

Tlf. 69 80 24, 69 90 03.

Tlf. 42 65 67.

Leverandør av prima skur- og høvellast, snekker- og sløyd
materialer, laftetømmer, påler m. v.

Papirkurver

Vi utfører alle slags arbeider
i natursten

av eloxert aluminium,

irsh

ENGAN SKIFERBRUDD
Akersveien 20

halvrund
for opphenging på
vegg, og

rund
for trær og stolper

Telefon 41 32 54

Aluminium Foredling £ • Oslo
Rådhusgt. 23 b

Ferdige trehus

Tlf. 41 66 23

A. W. BRØGGERS

leveres fra fabrikk

BOKTRYKKERI A/S

A/S Brødrene Een
Akersgt, 47, Oslo
Telefon 42 22 82, 4110 29

KARL JOHANS GT. 12 • OSLO

Akers Sparebank
Hovedkontor: Grensen 3, Oslo.

Bevilger : Byggelån • Pantelån
Vekselobligasj onslån
-"i
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Nærmcrc opplysninger om betingelser fåes ved lienvendelsc.
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av byen, som på Ahlefeldt ved Oslo, på Vålerengen ved Galgebergsveien
og på Enerbaugen, overalt av tre (som således må antas å være det
billigste bygningsmateriale), men ingen steder i den utstrekning som
i Ny-York ved Akerselva.
ENGELSKMENNENES

KARJOLER

Hotel du Nord var i første halvdel av 1800-årene byens største og
mest komfortable hotell. Det lå i Dronningens gate mellom Krigsskolen
og Magistratgården.
En gammel restauratør H. P. Nielsen som i 1911 ble intervjuet for
teller om sine kelnerminner og kommer ber inn på en pussig historie
fra sin ungdom der nede på hotellet.
«Der kom ikke så få engelskmenn, som reiste ut på fiske om våren.
De kjøpte nye karjoler og hundesekk med seg. Og når de kom ned til
byen om bøsten, solgte de karjolene og hundesekkene igjen; og de kjøpte
da vi tjenerne for halv pris. Vi lot dem stå oppe på høytrevet, og om
våren pusset vi dem så de så ut som nye og solgte dem for full pris til
engelskmennene igjen.»

Elektr. Installasjoner

Leif Grøstad

Reparasjoner og levering av eldktr.
komfyrer, ovner, støvsugere,
strykejern, motorer o.s.v.

Murmester og entreprenør

Erling Storm

ELEKTRISKE

Telefon 46 68 58 • 6905 64

ANLEGG

WILHELMS GATE 6 • OSLO

Universitetsgt. 22-24. Tlf. 411664, 411961
OSLO

Aktieselskabet

Tofte Cellulosefabrik
Oslo
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