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I denne artikkelen gis det et riss av Sagenes historie med vekt på bygninger og
bygningstyper. Bydelens tradisjoner som industristed står seivsagt også i denne
sammenheng sentralt. Det gjør også kvemstedet Vøyen somførste gang omtales i
1363. Artikkelen følger utviklingen fram til Rivertz-anlegget som ble påstartet i
1912 og OBOS-bebyggelsen fra 1930-årene.

Svein Solhjell (født 1947) har deltatt i styringsgruppen for «Sageneplanen».
Han er styremedlem i Oslo Akershus-avdelingen av Fortidsminnesmerkefor
eningen, er sivilingeniør (NTH 1969) og harfortidsvern og byhistorie som hobby.

Historisk bakgrunn for bevaringsplanen
Bevaringsplanen for Sagene er fremmet fordi
denne særpregede bydelen har spesielt lange
tradisjoner som «industristed», og fordi vi på
Sagene har bevart kulturminner fra en meget
lang periode i byens liv. Det er imidlertid ikke
bare de eldste kulturminnenes høye alder og
rent antikvariske verdi som gjør Sagene til et
spesielt verneverdig område. Gamle hus etc. på
Sagene er nøye knyttet sammen med den indu
strielle utvikling og viser hvorledes bymiljø og
levevilkår utviklet seg etter hvert som indu
strialiseringen skjøt fart.

Vøyen. Seiv om vi ikke har bevart synlige min
ner fra de eldste tider, viser i alle fall navnet,
som betyr vadested, at her har det allerede i
forhistorisk tid vært et «trafikk-knutepunkt».
Den fosserike Akerselva var imidlertid ikke
utelukkende et hinder for farende folk, men ble
tidlig - kanskje alt før år 1000 - utnyttet til drift
av kornmøllenes kvernkaller.

Vi hører imidlertid ikke i kildene om kverns
tedet Vøyen før i 1363, da adelskvinnen Cecilia
Håkonsdatter Bolt skjenket det pluss en Qerde
part av gården til Mariakirken (gikk senere over
til Nonneseter kloster). Kirken var som kjent
på den tiden en meget stor jordeier, men
Vøyens verdi lå vel helst i kvemstedet og ikke
så mye i selve jordveien.

De eldste tider
Sentralt i bevaringsområdet ligger den gamle
gården Vøyen (Maridalsveien 87) eller Nedre Seiv om vi, i alle fall tilsynelatende, ikke har



Sagbrukstiden
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Fra oppblomstringen av Sagene på 1600-tal
let, Sagenes første industrielle revolusjon om
man vil, har vi heldigvis enkelte bygningsrester
bevart innenfor det foreslåtte bevaringsområ
det. Ettersom kildematerialet mildest talt er
mangelfullt, er det imidlertid umulig å fastslå
noenlunde eksakt alder på de eldste Sagene
hus.

minner i form av bygninger eller bygningsrester
fra den eldste tiden, så må de gamle gateløp,
først og fremst Maridalsveien, skrive seg fra
meget langt tilbake i tiden. I bevaringsområdet
er stort sett det gamle, naturlige gateløpet be
vart, og viser hvorledes veier ble til «før linjalen
ble oppfunnet». En unødvendig utretting ved
Maridalsveien 120-128 ble dessverre gjennom
ført i massebilismens unge år omkring 1960. En viss anelse om hvorledes Sagene så ut på

1600-tallet kan man få ved å studere den eldste
tomteinndelingen. Sagene ble en del av Chri
stiania bymark (felles beite- og slåttemark for
bybefolkningen) i 1629, men allerede innen ut
gangen av århundret var en rekke eiendommer,
såkalte løkker, utskilt fra fellesarealet. Disse
løkkene, på Sagene ikke sjelden relativt små, lå
langs de gamle veiene og kan tenkes brukt som
opplagsplass for tømmer og trelast samt som
bolig/småbruk for den bofaste befolkning til
knyttet industrien ved elva. Langs Maridals
veien og Sagveien var det på 1600-tallet således
en rekke løkker, og det synes meget rimelig å
regne med at gjennomsnittelig var det minst ett
bolighus pr. løkke ved utgangen av århundret.

Mølledrift ved Vøyen fortsatte helt til slutten av
1800-tallet, men det var sagbrukene som virke
lig skulle gjøre industri til en dominerende næ
ringsvei og gi strøket dets navn.

Omkring år 1500 var det et sterkt oppsving i
verdenshandelen, som bl.a. førte til et stort be
hov for trelast. Vannsagen (oppgangssag drevet
med vannhjul) kom til Norge i begynnelsen av
1500-årene, og Nonneseter kloster hadde slike
sager ved Vøyen. Alle de nye sagbrukene i
Norge var imidlertid i begynnelsen spredt rundt
kysten på nær sagt alle steder der det var skog
og en bekk med tilstrekkelig vårflom. Først et
ter en rekke sentraliserende forordninger fra
1587 til 1688 og uttynningen av kystskogene,
kom sagbruksdrift og trelasthandel inn i fastere
former og ble kapitalkrevende storindustri etter
dåtidens målestokk.

Av de eldste løkker er det fremdeles noen
igjen med gammel bebyggelse: Sagveien 7 og 23
og Maridalsveien 70, 76, 78 og 84/86. Husenes
opprinnelige form og utseende vet vi lite om,
men vi kan regne med at tømmerhusene opprin
nelig sto upanelt og at vindusåpningene var få
og små og var utstyrt med blyglass. Loftet i de
1-etasjes tømmerhusene var rimeligvis ikke
innredet, men ble brukt til kornloft etc.

Den første del av sagbruksperioden var som
nevnt preget av at sagbrukene var relativt små
og enkle, og det er derfor ikke overraskende at
synlige bygningsminner ikke finnes. Både fordi
den industrielle virksomhet til å begynne med
var relativt beskjeden, men også fordi den var
sesongpreget, må den faste bosetning på den
tiden ha vært ganske liten. Navnet Sagene ble
imidlertid nevnt i et kongelig reskript i 1636, så
relativt omfattende sagbruksvirksomhet med
tilhørende boliger for sagbruksmestrene - og i
alle fall for noen av arbeiderne - må allerede da
ha satt dominerende preg på miljøet. Omkring
år 1700 kan vi regne med at bebyggelsen på
Sagene hadde en viss forstadsmessig karakter
med anslagsvis 50 familier fast tilknyttet sag
bruksvirksomheten.

Både i Maridalsveien 78 og 84 er en alderdom
melig og nå uhyre sjelden bygningstype repre
sentert. Uten annen påviselig grunn enn ønsket
om å gjøre husene mere standsmessige, er loft
setasjens høyde i disse husene relativt stor, og
loftsveggen er utkraget én stokkbredde mot
gaten.

Grunnplanen i husene var sikkert sterkt av
hengig av det boligbehov husene skulle dekke.
Opprinnelig har det vel vært mange 1-roms pla
ner, og relativt færre 2- og 3-roms planer enn det
ble senere når øket velstand og større folke
mengde medførte tilbygg og stadige nybygg på
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Vøyenfossen og Beyerbroen like etter at Hjula Væve
ri var ferdigbygget. Litografi fra 1857.

1684 denne store løkken på grunn av den «sær
umage» han hadde hatt for byen.

Sagene. Så sent som omkring 1856-58 nedrives
(eventuelt påbygges) den såkalte Lappe
knudsstuen i Maridalsveien 97, som inntil da
hadde vært en ynkelig 1-roms tømmer- og plan
kestue, kun ca. 5 x 6 m i grunnflate.

Tiden frem til den industrielle revolusjon
Seiv om Sagene bevaringsområde har en rekke
hus og bygningsrester som rimeligvis går tilba
ke til 1600-tallet, så har senere ombygginger og
tilbygg helt forandret den eldste bebyggelsens
karakter. De best bevarte av de eldste husene
har idag preg av 1700-tallets senere del og av
begynnelsen av 1800-tallet.

Seiv om bevaringsområdet rommer en kon
sentrert, liten kjerne med bygninger og byg
ningsrester som må være byens eneste ansam
ling arbeiderhus fra 1600-tallet, så har Sagene
også kulturminner fra det øverste sjikt i Chri
stianias 1600-talls miljø. Det er rimelig å regne
med at Vøyen gård med sin hvelvete kjeller
rommer deler av et eldre hus, men først og
fremst er det Vøienvolden (Maridalsveien 120)
som representerer överklassens miljø. Bor
germester Johan Pedersen Bergmann fikk i

Opp til murtvangens innførelse i 1858 - som
faller sammen med de første år av den indu
strielle revolusjon - ble det bygget en rekke nye
hus langs de gamle veier. I det alt vesentlige er
de nye husene av samme type som tidligere; det
er små 1-etasjes tømmerhus med langfasade
mot veien. Stående panel som ytterkledning
blir helt dominerende i perioden, og mange av
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Ingen av de gamle uthusene innenfor beva
ringsområdet er imidlertid bevart, bortsett fra
driftsbygningene på Vøien, som forøvrig gikk
over fra å være borgerløkke til å bli ren bonde
gård i 1721.

husene blir etterhvert malt. Blyglassvinduene
erstattes med vinduer med tresprosser utover
på 1700-tallet.

I begynnelsen var imidlertid den nye vin
dustypen sikkert så kostbar at man kun span
derte den mot gaten. På begynnelsen av 1800-
tallet gjentar historien seg ved at empirevinduer
med større glass og bare seks ruter erstatter
1700-talls typen med 12 eller 16 ruter, men igjen
ofte kun i hovedrommene og/eller mot gaten.
Så sent som omkring 1860-1870 benytter M. E.
Nord 1700-talls typen ved ombygging av gård
fasaden i Maridalsveien 84 og byggingen av is
magasinet i Iladalen. De opprinnelige vinduer i
Graahs spinneribygning fra ca. 1860 var likele
des smårutete, og noen få vinduer er ennå be
vart. Smårutete vinduer var helt opp til vårt
århundre de billigste. Senest i løpet av 1800-
tallets første halvdel blir rød tegl dominerende
taktekkingsmateriale, men det er vanskelig å si
hvor utbredt bordtak og torvtak var tidligere.

Utover på 1800-tallet skjer det stadig nybyg
ging og påbygging på de gamle hus på Sagene.
Flere steder blir loftet innredet til beboelse,
eller det bygges ny 2. etasje. Maridalsveien 112
var f.eks. kun i én etasje med to værelser og
kjøkken da det ble bygget i 1850. En ny eier,
Adolph Danelius Madsen, påbygget imidlertid
allerede i 1857 en ny 2. etasje, samtidig som han
forlenget hele huset. Mot haven tok han det
forøvrig ikke så nøye med panelingen, og dette
husets mørke tømmervegg mot vest gir et al
derdommelig inntrykk. En grunn til den hek
tiske på- og nybyggingsvirksomheten akkurat
på den tiden var murtvangen som, når den ble
effektiv, nærmest gjorde det umulig for små
kårsfolk å sette opp egne hus på Sagene. Helt
umulig var det imidlertid ikke, for murhusene
Sagveien 12 og Dannevigsgate 2 ble bygget i
1855 og 1858, før murtvangen. Førstnevnte hus
var imidlertid eiet av en verksfullmektig og en
verksbestyrer som formodentlig hadde mere å
rutte med enn folk flest, og det sistnevnte hus
ble satt opp av huseieren seiv, som var murer av
yrke.

På tross av økende industriell aktivitet langs
elva, er det tydelig at seiv langt opp på 1800-
tallet betyr jordbruk en viktig og nødvendig
biinntekt for mange av industriarbeiderne. Med
få unntak var det en større eller mindre jordlapp
tilknyttet arbeiderboligene, og hva som even
tuelt ble leiet av jord i tillegg er ikke undersøkt.
Ved folketellingen i 1801 sies f.eks. om Chri
stian Christiansen i Maridalsveien 70 at han er
huseier, har jord og er møllemester. Han levde
forøvrig ganske standsmessig med to tjeneste
piker til en familie på tre. Så sent som i 1825 fikk
oppsynsmann/møllekjører Mads Gulbrandsen
og kone Inger Gundersdatter forpaktet to
byggetomter ved Maridalsveien (idag nr. 101)
sammen med et større jordstykke ved elven, så
kombinasjonen småbruk og industri holdt seg
lenge. Helt slutt på denne kombinasjonen ble
det visstnok ikke før i vårt århundre.

Av Sagenes mange sager har vi dessverre
ikke engang en synlig rest tilbake, det meste ble
borte i forbindelse med byggingen av de nye
fabrikkene omkring midten av 1800-tallet. På
østsiden av elva, litt ovenfor Beyerbrua, er vi
imidlertid så heldige å ha den såkalte «Nedre
Papirmølle» fra 1736 bevart. Det store tømmer
huset har brukket tak (mansardtak), men uten
slik avvalming på gavlene som var vanlig i Nor
ge. Seiv om man ikke skal utelukke at byggher
ren har skjelet til den rådende arkitekturmote
da papirmøllen fikk sitt mansardtak, så er det all
mulig grunn til å understreke utformingens
funksjonelle karakter. Et stort tak gir god
skråavstivning, og det brukkete tak gir minimal
innsnevring av rommet innenfor. Avvalming på
gavlene, slik som på Vøyen fra begynnelsen av

Den utstrakte jordbruksvirksomhet nødven
diggjorde ganske store uthus som låve, stall, ljøs
etc. Ved auksjonen over Maridalsveien 84 i
1875 sies f.eks. at i tillegg til hovedhuset er der
bryggerhus og bakerovn samt lade med låve,
stall og ljøs til fem kyr, matbod og grisehus.

161



SVEIN SOLHJELL

1780-årene, ville bare ha fordyret bygningen,
redusert bygningsvolumet og vanskeliggjort
belysningsforholdene. Forøvrig var kanskje
denne papirmøllens tak forbilde for utfor
mingen av nordre hus på Maridalsveien 101
omkring 1825?

I arkivmaterialet for Sagene fra siste halvdi
av forrige århundre, er det et navn som stadi
dukker opp i forskjellige sammenhenge
Martin Edvard Nord. Seiv om han ikke sl
seg opp til det øverste lag av rike fabrik!
eiere, så var han med sine kunnskaper o
tiltakslyst et typisk eksempel på den indi
strielle revolusjons optimisme og ekspansiv
skapertrang.

Den mekaniserte storindustri som omkring
1850 avløste de gamle, mere håndverkspregede
fabrikker på Sagene markerer et skille i byde
lens historie. I 1846 startet en av byens rikeste
menn, grosserer Niels O. Young, sitt spinneri
rett nedenfor Beyerbrua. Dette var ifølge M. E.
Nord landets første mekaniske spinneri i virke
lig industriell skala. I 1854 overtok svigersøn
nen Knud Graah det hele, og samme år flyttet
Halvor Schou sitt veveri til tomten for Hjula
sag, rett ovenfor spinneriet. Begge bedrifter var
til å begynne med drevet av vannturbiner, men
med økende produksjon og med ønsket om sta
bil drift, ble det snart nødvendig med kullfyrte
dampmaskiner.

Nord var født i Larvik i 1817, men kom t
Christiania som ung mann, gikk underoffi
serskolen, og tok deretter preliminæreksa
men. I 1847 ble han ansatt som bestyrer vei
Nedre Vøien Mølle, og trådte senere inn son
medeier av bedriften. Hans arbeidsplass vei
Akerselvas fosser gjorde ham til en svorei
tilhenger av vannkraft som energikilde, og
1856 skrev han en lang artikkel i «Skilling
Magasinet» om fordelene og mulighetem
ved å bruke elva, og om de mange industri
bedrifter som da lå langs Akerselva. Artik
kelen, som er gjengitt i bokverket Akei
1837-1937, bd. V, viser at Nord på en ellei
annen måte må ha vært maskinteknisk sko
lert, og hans innsikt i dåtidens industri ei
påfallende.

Ikke bare ved sin størrelse, sine røykspyende
dampmaskiner eller med sin høye grad av me
kanisering skilte de nye Sagenefabrikkene seg
ut fra de tradisjonelle bedrifter. Også deres ar
kitektur var et brudd med förtiden, idet en mid
delalderinspirert teglstensromantikk nå fikk
sette sitt preg på Sagene. Bruk av middelal
derske forbilder er i betydelig grad funksjonelt
bestemt, idet klassisismens krav til akser og
symmetri vanskelig lar seg tilpasse de trange,
skjeve og dels bratte tomtene ved Akerselva
eller til ønsket om stadige tilbygg og utvidelser
etterhvert som virksomheten blomstret opp.
Middelalderens arkitektur er nemlig additiv, og
godt utformete påbygg øker den estetiske verdi,
seiv om påbygget er et helt nytt og selvstendig
tillegg til det eksisterende bygg. De nye storbe
driftene under industrialismen fikk således en
egen arkitektur som tilfredsstilte tidens nye stil
idealer, men som også var fullt funksjonelle og
fleksible for de effektivitets-søkende industri
herrer i frihandelens tid.

I 1859 startet Nord som den første i Skan
dinavia med å skjære isblokker til nedkjø
lingsformål. I 1868 flyttet han denne virk
somheten til Iladalen, hvor han bygget ei
stort ismagasin og anla to kunstige dammer
Men Nord gikk videre enn bare å levere is
blokker; hans firma kunne levere isskap ti]
ethvert behov (endog til å oppbevare avdøde
før begravelsen) og hele kjølerom både ti]
hoteller, bedrifter, privatfolk og til transport.
Noen år før sin død i 1889 bygget han en ny,
stor isskapfabrikk i Iladalen, og omtrent

Den nye storindustriens svære behov for sta-

Den industrielle revolusjon

Martin Edvard Nor
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miliens eie viser at han studerte arkitektur,
og at han tegnet den nye isskapfabrikken og
flere andre prosjekter for sin tydeligvis aldri
hvilende far. En skisse antyder at Paul Chri
stian Nord tegnet fanen til Sagene Arbeider
samfund. Men med gamle Martin Edvard
Nords bortgang var den egentlig drivkraft i
bedriften försvunnet, seiv om den helt til
kjølemaskinens inntog fortsatte å eksistere. I
1932 ble dammene i Iladalen gjenfylt, og is
magasin og isskapfabrikk ble erstattet med
boligblokker.

Arbeidsstokken ved Martin Edvard Nords isfa
brikk i 1860-årene. Mannen i profil som sitter på
en isblokk er brukseieren seiv.

samtidig anla han mineralvannfabrikk i kjel
leren under sitt hus i Maridalsveien 82 og
startet eller utvidet Regineborg tegleverk.
Hans skøytebane lenger nede i Iladalen, på
folkemunne kalt «Nordishavet», ble derimot
ingen suksess.

Hans sønn, Paul Christian (født 1860)
overtok bedriften, men han var mer kunst
nerisk enn teknisk begavet. Tegninger i fa
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Utviklingen etter 1900
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bil arbeidskraft ga støtet til bygging av store
leiegårder eller arbeiderkaserner som avløste
småhusbyggingen. 1 1848 møter vi Knud Graah,
da kun fullmektig, ved branntaksering av den
nyreiste arbeiderkasemen «Brenna» i Sagveien
8. Her er det så langt fra tale om å huse halvin
dustrialiserte småbrukere slik mange Sagene
arbeidere tidligere var, men om minst 12 rene
industriarbeiderfamilier stuet sammen i et ene
ste tømmerhus, hele tre etasjer høyt. Noen år
senere bygget Hjula Veveri enda større arbei
derboliger (Sagveien 23 D), men da i solid mur
og utformet i harmoni med veveriets vakre ar
kitektur. Også rett ovenfor hovedhuset på
Vøyen ble det reist en 3-etasjers arbeiderbolig
av mur, men denne ble ombygget til pakkhus i
1910. Rett før murvangens innførelse ble det
forøvrig bygget to leiegårder av tre (Maridals
veien 56 og 58) og én av mur (Maridalsveien 86).
Leiegårdene dominerer imidlertid bildet først
mot slutten av 1800-tallet, men da med en gans
ke annen rik «europeisk» fasadeutsmykning
enn den funksjonelle, ofte spartanske stil fra
omkring 1850-60.

fasader i nabogårdene. Arkitektene la nok hel
ler sin sjel i de finere leiegårder på vestkanten
og forretningsbebyggelsen i sentrum.

Stort sett fikk Sagene-folkenes leiligheter en
forseggjort gatefasade av pusset teglsten. Inn
kjøpte gipsornamenter beriket bl.a. gesimser og
vindusomramninger, men stort sett var puss
profiler etc. trukket på stedet med sikker hånd
av dyktige murere. Funksjonell og logisk som
den samtidige industriarkitekturen er imidlertid
denne såkalte leiegårdsklassisismen ikke, men
vi må i alle fall være glad for at spekulantene
kostet på seg et så rikt og variert fasadeutstyr at
gatebildet blir opplevelsesrikt for den som vil
se.

Mens arbeiderklassen måtte stue seg sam
men i stadig høyere leiegårder med knappe fria
realer, så ble det i siste halvdel av 1800-tallet
populært med villaer for samfunnets øvre sjikt.
11871 bygget fabrikkbestyrerJ. Lohrbauer ved
Christiania Mekaniske Veveri på Bjølsen en
villa i «Homansby-stil» i Sagveien 24. Det er
noe underlig at han valgte en tomt så nær stor
industriens røyk og støy og midt i et arbeider
strøk, men kort avstand til arbeidsstedet var en
stor fordel med dåtidens kommunikasjoner, og
dessuten var vel han som andre stolt av de nye
fabrikkene og så på røyk og støy som tegn på en
blomstrende virksomhet. Åpen klassekamp
kom først senere til Sagene, så motset
ningene til arbeiderklassen fortonte seg sann
synligvis ikke så store for Lohrbauer.

I de siste to årtier av 1800-tallet bygges det
stadig større murgårder for årbeiderbefolk
ningen. Opptil fem etasjer (uten heis selvsagt)
blir de i 1890-årene, og gårdene bygges i tett
rekke langs gatene og med trange gårdsrom
bak. Mens de første store arbeiderkaserner på
Sagene var bygget av de nye storbedriftene, er
det typisk at utover på slutten av 1800-tallet er
det forskjellige spekulanter som bygger leie
gårder på Sagene slik som ellers i Christiania.

Spekulantene brukte sjelden arkitekter, og
derfor ble store deler av bebyggelsen utformet
av tegningskyndige byggmestre, murere etc.
Når det gjelder upretensiøsleiegårdsbebyggelse
slik som på Sagene, er det imidlertid vanskelig å
se noen kvalitetsforskjell i fasadene (som var
det man la vekt på ved siden av høy utnyttelses
grad) mellom arkitekttegnede hus og de andre. I
bevaringsområdet er tre gårder (Maridalsveien
46, 50 og 62) fra 1890-årene tegnet av kjente
arkitekter (Anselm Liljestrøm og C. Konopka),
men de skiller seg ikke ut fra byggmestrenes

Den enorme eiendomsspekulasjon i Christiania
på slutten av 1800-tallet medførte for bygge
bransjen sommeren 1899 et voldsomt krakk
som satte spor etter seg i mange år etterpå. Fra
toppåret 1898 sank antall nybygginger sterkt,
men interessant nok er det i bevaringsområdets
lille gruppe leiegårder fra århundreskiftet hele
tre hus bygget i 1901-1903 (Maridalsveien 60-62
og 62 B) og en stor ombygging fra 1909 (Mari
dalsveien 56). For de tre førstnevnte hus ser det
ut til at krakket har forsinket byggearbeidene,
men ellers ser man i utformingen hverken spor
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Planlegning av Maridalsveien 58før og etter ombyg- Bygningen til høyre for portrommet er et delvis
ging og «fortetting» i 1909. Antall leiligheter ble murkledt tømmerhus fra 1858, mens bygningen til
fordoblet med minimal utvidelse av det bebygde venstre er et murhus fra 1893.
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Kilder

1920.

Aker 1837-1937, Oslo 1947.

BYGNINGSMILJØET PÅ SAGENE

gårdens grunn (Maridalsveien 64) med Svein
Engelstad som arkitekt en stor, U-formet bo
ligblokk i samme enkle, litt romantiske stil.

Øverst: Det såkalte Rivertzke kompleks som ligger
mellom gården Vøienvolden og delands gate. An
legget er i mange henseender et pionérarbeide. For
tiden pågår utvendig oppussing med det for øyet at
anlcggets arkitektur skal bevares. Oppussingen av
Rivertzanlegget vil bli et godt eksempel på vedlike
hald hvorf. eks. uvettig vindusutskifting unngås. Det
tjener beboerne til ære.

I Iladalen, mellom det gamle Sagene og De
lands gate, ble det fra 1920-årene og til etter
annen verdenskrig bygget en rekke boligblok
ker som helt endret områdets karakter. Her
hvor det tidligere var åpne jorder og isdammer
og plass nok, ble det på relativt kort tid reist en
slags drabantby.

Nederst: Sosial boligbygging i kommunal regi fra
1920-årene syd for Rivertzanlegget. Også denne
bygningen er forbilledlig vedlikeholdt. (Foto: St.
Hallvard) Fra tiden omkring første verdenskrig og noen

årtier fremover kan vi derfor si at Sagene for
andret seg fra å være en kombinert industri- og
boligbebyggelse (et eget industritettsted om
man vil) langs Akerselva til å bli helt innebygget
som en del av en stadig voksende storby. Dog
har Sagene noe som de andre bydeler ikke har:
en lang, sammenhengende industrihistorie fra
før Christianias grunnleggelse.

av byggekrakket eller av den nye arkitekturstil.
Derimot tegnet murmester P. Kristiansen i 1909
en moderne fasade i en slags Christiania-stil for
Maridalsveien 56.

Den sviktende boligbygging på denne tiden
bekymret kommunen, og i 1911 besluttet bysty
ret at noe måtte gjøres for å avhjelpe bolignø
den. Man skjønte imidlertid snart at det nå var
nødvendig med sosial boligbygging i kommunal
regi. Alt i 1912 startet det sterkt kommunalt
støttede A/S Kristiania Byggeselskap for
smaaleiligheter byggingen vest for Vøienvol
den av et stort boligkompleks som har fått navn
etter arkitekten Kristen Rivertz. Samme arki
tekt tegnet for kommunen i 1912 et mindre bo
ligkompleks på Tøyen med tilsvarende utfor
ming. Visstnok for første gang i Norge er i disse
to anlegg benyttet en åpen lamellbebyggelse i
en slags hygienisk stil som föregriper funksjo
nalistenes boligreguleringsplaner tyve år sene
re. Arkitekten ville med den åpne bebyggelsen
på Vøienvolden sikre god luftomveksling mel
lom boligblokkene og få minst 1 times sol seiv
om vinteren inn i alle oppholdsrom. Vegeta
sjonen inngår også som et viktig ledd i anlegget
som er holdt i en forsiktig nybarokk stil uten
overdreven ornamentikk.

Halvdan Møller, St. Hallvard, 3 (1916) 211-235.
Andreas Holmsen, Norges Historie, Oslo 1961.
Magnus Jensen, Norges Historie, Oslo 1971.
Else M. Moye, Christiania 1814-1905, Oslo 1976.
A. CoWet, Gamle Christianiabilder, Christiania 1893.
L. Daae, Det gamle Christiania, Christiania 1891.
Edv. Bull, Kristianias historie, Oslo 1922-1928.
Harald Hals, Hus for smaakaarsfolk, Kristiania

Branntaksprotokoller i Statsarkivet, Oslo.
Panteregister og pantebøker i Statsarkivet, Oslo.
Folketellinger i Riksarkivet.
Bygningskontrollens arkiv, Oslo.
Kommunens oppmålingsvesen, Oslo.

I de rene kommunale boligkomplekser på
Vøienvoldens grunn er tonen mere romantisk,
men arkitekturen er også her nøktern. De åpne,
lyse og luftige gårdsrom er typiske for den so
siale tankegang som da hersket, i motsetning til
tidligere tiders beinharde boligspekulasjon. Så
sent som i 1932-33 bygget OBOS på Hammer-
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