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PYTTERGRENDEN NR. 3

AV PER DAHL

Pyttergrenden nr. 3 var
sjokoladefabrikk og sno
pebutikk i 35 år. Det var
her sjokoladejomfruen
Rebekke Petrikke Will
gohs drev sin forsøtende
virksomhet med yrkestit
tel av «Chokoladefabri •
kant» til ungers fryd og
foreldres forskrekkelse.

Pyttergrenden i Sandviken er en
av disse forunderlige sammenstil
linger av småhus som ingen kan
gå forbi uten å falle i henrykkelse.

Helst skal du nærme deg sorfra,
fra Sondre Ålmenning, opp fra
Sandviksveien ved Sandsvikstor
get. Etter at barnehjemmet ble re
vet her, på tomten etter lvststedet
Cathrineborg, har du fri sikt til
Pyttergrenden. Her ligger Pytter
grenden nr. 3 rett imot.

Det er et av disse forunderlige
to-arks-husene som synes bygget
etter det forbloffende arkitekto
niske prinsipp at ingen mal skal gå
opp i hverandre. Huset er trolig
bygget i fire etapper, minst. Slik
det er i dag, var det neppe da In
gebrigt Andreas Jevlesen hadde
bygget det i 1806.

Det er som sånne gamle hus har
vokst seg omkring menneskene
som brukte dem, som var de le
vende organismer. Derfor også er
det litt spennende å se nærmere
på hvordan huset er blitt slik det
ble.

Ung familie
I dag har en ung familie tatt hånd
om det 180 år gamle huset. Det er
Siri Benjaminsen fra Kristiansand
og Per Bjørkum fra Årdal med
barna. Olav 5 år og Sigrid på 3.
Foreldrene fant hverandre på
Landbrukshøgskolen på Ås. Her
ble hun landskapsarkitekt i dag
i Fritidsseksjonen og han sivila
gronom, knyttet til et datafirma i
Bergen.

Pyttergrenden kom til i begyn
nelsen av 1800. Men boplass har
det vært her siden 1600-tallet. To
engplasser lå da på hver sin side
av en vannrik bekk. Bekken kom
fra Sandviksfjellet forbi Hoff
mannsgården, eller Pyttergarden
som den siden ble kalt.

De fleste husene i grenden er
bygget i det første 10-året i 1800.
Og i 1818 var det 14 hus her. Da
var det åpne marker ovenfor, opp
mot fjellet og på begge sider av
Brattebakken med bekken som
grenden er bygget i. Her som el
lers var bekken en forutsetning for
bebyggelsen. En massiv stein
gard markerte grensen til lystste
det Cathrineborg i sor. Steingar
den står der ennå i dag.

Pytter-navnet har grenden fått
etter Bryggekjøpmannen Franz
Anton Piitter. I 1801 giftet han seg
til Hoffmannsgården, som da ble
kalt Puttergården.

Doren
Til huset på nr. 3. øverst i gren

den, kommer vi over en lekeplass
med grøntalegg. der det før var et
gartneri. Bak hvitmalte stakitter
ligger blomstrende forhager. Fra
bruddhelledekket i forhagen fører
steintrapp med rekkverk opp til

hoveddøren. Allerede ved synet av
doren stusser vi over en lite over
veid «fornyelse».

Men dette er altså ikke vårt
verk, sier Siri og Per i kor. Mye
som var gjort før vi overtok, skulle
vi helst sett ugjort. Litt om litt skal
vi søke å bringe tilbake den gamle
stilen både med fyllingsdorer, pro
filert listverk og mer til. Allerede
nytt listverk omkring vinduer og
dører i stuen har bedret helhet
sinntrykket.

Vi måtte ta det grøvste først.
Den høyeste arken, den mot sør,
var pill råtten. Den er totalt for
nyet, men uten at huset ytre sett er
endret. Inne fikk vi da lagt inn
åpen sovehems i denne arken.

Under arbeidet med arken kom
vi inn til hovedkonstruksjonen for
taket. Det var tydelig å se at de to
arkene er bygget til ulike tider og
uavhengig av hverandre. I kjelle
ren viser også grunnmuren at det
opprinnelige huset fra 1806 har
vært et langt enklere hus enn det
vi ser i dag.

Solgte huset som nytt
Ingebrigt A. Jevlesen som byg

get huset, har neppe bodd her.
Han solgte det som nytt til skipper
Niels Henrik Olsen. Skipperen be
gav sjøen og prøvde seg som høk
ker i Sandviken. Trolig var høk
ker-handelen mindre innbrin
gende, og han søker å kvitte seg
med huset. I 1814 selger han det til
«fribagermester» Nicolai Tysland
for 70 spesiedaler.

Allerede prisen her viser at dette
har vært et mindre og langt en
klere hus et to-plans-hus uten
arker. Rammen på grunnmuren
viser et hus med grunnplan på 34
kvadratmeter, som har rommet
stue og kammer i første etasje,
foruten en mindre gang og et
knøtt av et kjøkken. Fra kjøkkenet
har en trapp ført opp til kvisten
med et soverom, gang og kammer.
Huset har også hatt en åpen sval i
husets lengde på nordsiden.

«Fribagermesteren» kunne ha
øvd sitt bakerfag i Pyttergrenden
nr. 2 det største og mest mang
foldige huset i grenden. I alle år
holdt smedmestre til her og med
smie i eget tilbygg. Her var det
også systue, vaskeri og skomaker
verksted, foruten bakeriet da, med
egen bakerbutikk. Men vår «friba
germester» stanset bare i 5 korte
år. Allerede i 1819 selger han huset
til skipper Peter O. Erland for 80
spesiedaler.

Om skipperen gjorde noe ekstra
med huset, vet vi ikke. Kanskje
har han forbygget seg og måtte gå
fra det av økonomiske grunner. I
hvert fall får skomakermester Jens
Johan Andersen i 1828 auksjons
skjøte på eiendommen. Skoma
kerveikstedet har han trolig holdt
til med i et mindre hus med gar
vebod på naboeiendommen, der
Pyttergrenden nr. 6 er i dag.

Sjokoladejomfruens hus

Enda en gang går eiendommen
til auksjon i 1845. Og nå må noe
ekstra ha skjedd med huset. For
skomakermester Johan Jacob Mi
chelsen som nå får det, betaler
hele 250 spesiedaler for huset

Det kan antas at Pyttergrenden
nr. 3 nå har fått den ytre formen
som det har i dag med to sett,
høyst uensartete arker og med sva
ien innebygget noe som gav en
tiltrengt utvidelse av kjøkkenet. (I
dag gir svaien også rom for vas
kemaskin og dusjrom).

Magnet på ungene
Vi har latt oss synke ned i en

skinnstoi i den koselige stuen til
Siri og Per. Med sjokoladekjeks til
en kaffetår søker vi å forestille oss

eventyrhuset, slik det må ha for
tont seg for hele skokker av unger
i grenden, da Rebekka Petrikke
Willgohs holdt til huset her med
sin «chokoladefabrication» og
snopebutikk. For dette har også
det merkelige huset i Pyttergren
den rommet. Det må ha virket som
en magnet på ungene i de 35 årene
jomfru Willgohs var virksom her.

Rebekke Petrikke Willgohs var
født i Sandviken. I 1850 var hun
meddelt borgerskap for handel i
Bergen. Dette leverer hun inn
samtidig som hun overtar huset i
Pyttergrenden i 1856. Da er hun 39
år. Broren Joachim Willgohs, som
er skipper, ordnet nok huskjøpet
med sin skipperkollega A.O. An
findsen. Han hadde kjøpt huset på
spekulasjon av enken etter sko
makermester J.J. Michelsen.

Jomfru Willgohs måtte betale
hust med hele 380 spesiedaler.
Men da fikk hun nok også skoma
kerhuset og garveboden med på
kjøpet. De første årene bor sjoko
ladejomfruen i huset sammen med

sin 4 år eldre søster, Anne Katrine.
De har da en Marthe Rolandsdat
ter til hjelp i huset og butikken.

Vi tenker oss at de har brukt
den utbyggete annen-etasjen til
bolig for seg. Her er det nå kom
met både kjøkken og spiskammer
i tillegg til stue i en ark og et
ekstra soverom i andre. Det større
kjøkkenet i første etasje har så
tjent som produksjonslokale for
sjokolade og søtsaker, mens bu
tikken må ha vært i stuen.

Noen år senere i 1875, er Re
bekke Petrikke Willgohs alene om
produksjonen. Hun er nå 59 år og
har 17 år gamle Kornelia Mickel
sen som hushjelp og butikkjomfru.
Hun holder det gående til ut i
1890-årene. Da selger hun huset.
Og igjen er det broren Joachim
som ordner salget.

Nytid
En ny tid begynner nå i Pytter

grenden 3. Ungene må se langt
etter snopebutikken. For i 1891 har
løsarbeider Thomas Thomassen og

familien hans overtatt huset, som
de måtte betale med 1600 kroner.
Thomas Thomassen er løsarbeider
for sild og fisk på bodene. Han er
64 år i 1891. Konen hans, Berthe,
er da 35 år Også hun arbeider med
sild og fisk på bodene. Tre barn
har de døtrene Thora på 16 og
Olga Marie som bare er 5 år, og de
har sønnen Henrik Olai på 8. Fol
ketellingen i 1900 viser at sønnen
er kommet i malerlære, eldstedat
teren, Thora som er 25, steller hu
set, mens foreldrene stadig jobber
på bodene. Den yngste jenten,
Olga Marie, er bare 14 år.

Så driftige de enn var med
begge foreldrene ute i fortjeneste,
har de likevel sett det påkrevd
med leieboere i det relativt store
huset. Og i andre etasje bor da den
78 år gamle Trond Nilsen, som le
ver på fattigunderstøttelse. En
svenskfødt Anna Andersen på 73
år som også bor her, har trolig
hjulpet til i huset. En tredje
leieboer var Ingebrigt Andersen
Møgster fra Sund. Han er 62 år. Alt

vi får vite om ham er at han «lever
af egne Midler».

«Tante Olga»
Yngstedatteren, Olga Marie, er

nok identisk med den berømme
lige «tante Olga», som ennå huskes
og snakkes om av de eldre i grert
den. I 1941 er moren, Berthe Ma
lene Thomassen, blitt enke, og hun
overdrar da huset til Olga Marie
som nå er 28 år. Enken gifter seg
på nytt i sitt 58. år. Vi finner henne
igjen som fru Theting i Pytter
grenden nr. 2, der hun i mange år
drev sin egen systue.

Om «tante Olga» vet vi at hun
giftet seg og ble fru Torkildsen. Og
som enkefru Torkildsen sitter hun
som eier av Pyttergrenden 3 i
hvert fall til krigens år.

Flere eiere har siden hatt hånd
om huset. I 1958 er eiendommen
oppført til en skattetakst på kr.
6500 for huset og kr. 1500 for
grunnen. Siri Benjaminsen og Per
Bjørkun som nå bor her, betalte
huset med 300.000 kroner for 2 år
siden. Så er det altså ikke bare
kulturhistoriske verdier de her har
satset på å forvalte.

Pyttergrenden nr. 3 med den unge familien som nå har tatt hånd om det gamle huset:
Siri med Sigrid og Per med Olav.

Her er det ekstra artig å ta seg opp i sengen til mamma og pappa. Da arken måtte fornyes,
fikk familien laget en åpen hems her med plass for ektesengen. Før var det bare et lite
brukende koffertloft under taksperrene.

«Makeløst

bomiljø»

Vi må jo bare stortives her,
sier de i kor, Siri Benjaminsen og
Per Bjørkum som nå eier Pytter
grenden nr. 3. Da de kjøpte det 180
år gamle huset for et par år siden,
kom de fra blokkleilighet på Nat
land.

Ikke noe ondt sagt om bo
ligen på Natland. Men det fantas
tiske her i Pyttergrenden er jo den
nær sagt skinnbarlige nærhet som
vi kjenner med mennesker som
har bodd og levd i de gamle hu
sene i generasjoner før oss. Flere
av de gamle husene er nå overtatt
av unge mennesker, unge foreldre
med småbarn som vi. Her i gren
den og i nærmiljøet omkring er vi
minst 10 familier med barn som
pleier mer og mindre jevnlig kon
takt.

Og se på dette da! sier de
vi sitter i forhagen en solsilende
sensommerdag. Her har vi ben
keplass i solveggen og skjermet
lekeplass for ungene like utenfor.
Ingen småbarnsforeldre kan ha det
bedre.

Den nære menneskelige kontak
ten over hagegjerder og fra trappe
til trappe her i grenden gir en vel
signet kjensle av trygghet i hver
dagen. Kontakten i det nære nabo
skapet kjenner så visst ingen al
dersgrenser. Det er nesten som vi
er en eneste stor familie.

Bilbråk er vi også lykkelig fors
kånet for. Det er praktisk ugjørlig
å dra med seg bilen her. Og bar
nehageplass til ungene har vi fått
ikke langt unna. Sentralt bor vi
også. Vi kan gå inn til sentrum på
en knapp halvtime. Visst må vi vel
trives her! sier Siri og Per i Pyt
tergrenden.

Forrige reportasje i denne serien
Sto på trykk lørdag 12. oktober.
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I vår kontur- og lagerbygning i
I /josangmnen har iri vnnredet

det meste av fye/hmi med etflott
utvalg av peiser - ry eksem/titr pd

Jarskjellige måler d anvende mur
inaterialer.

Varme cr rårt fag. Gjennom generasjoner har vi gledet oss over å kunne gi råd og
vei]edning på dette \ikrige miljøskapende felt gjennom vår butikk i Strandgaten 19.
Vi har lagt stor vekt på informasjon om riktig installasjon av alle typer ildsteder.
Vi vil i host og vinter også holde vår utstilling i Fjøsangerveien 114 A åpen torsdag
til kl. 19.00 og lordag fra kl. 09.30 til kl. 14.00.
Vi ønsker deg hjenelig velkommen til en av våre peisestuer.
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Spar inntil flere tusen

kroner, på disse enveisprisene,

på businessklasse til USA:
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Det er først når De sammenligner disse
enveisprisene" De oppdager at Northwest Onent

har det beste tilbudet

Folk som kjenner flypriser
Ta en titt på prislisten for Northwest Orient Executive Class og
sammenlign pnsene, så forstår De hva vi mener Og dette er bare
eksempler på hva Northwest Orient kan tilby. Så neste gang De
reiser - ring oss eller Deres reisebyrå.Northwest Orient Executive Class er service og Komfort i topp
klasse, tU en pris som i andre selskaper kalles speslalokonomi
De stapper av i store, brede stoler og får maten servert på flneste
engelske porselen fra Regal Imperial Service Vin og cocktails er
gratis og etter ankomst i New York kan De benytte fri helikopter
servtce mellom flyplassene eller Inn til Manhattan, for å nevne noe.

Når De benytter en gjennomgåande Executive klasse billett,
reiser De på 1. klasse på hele Northwest Orienfs innanlandske rute-

People who know

For nærmere opplysninger kontakt Deres reisebyrå eller
Northwest Onent Airtlnos. Rådhusgaten 27,
inng Rosenkrantzgt Tlf (02) 11 2010
Poatodr. Boks 1342 Vika, 0t23 OSLOI.

nett - over 50 byer - og har adgang til alle Northwest Orient Top
Right Lourtges underveis.Onsker De enda bedre komfort kan vi tilby Executive Suite
med fullt nedleggbare Sleeper-seats og utvide! service i kabinen foran.Dette er noen av fordelene ved å fly Northwest Orient non-stop
Gardermoen til New York. Etter ankomst kan så den mest hensikts
messige Innenlandsforbindelsen benyttes frem til reisemålet, entendenne er med Northwest Orient eller et annet selskap. Bedre og
billigere kan det neppe gjores. Ry Northwest Onent

' Priser i NOK pr. 15. oktober 1985.
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