
Maridalsveien
barndomsminner fra Oslos
lengste gate

Av Carl Just
Maridalsveien og Sagene hører sammen. 1 denne lille artikkelen tas leseren med
på en «promenade gjennom Maridalsveien» i velkjent Carl Just-stil. Maridals
veien er Oslos lengste gate eller vei - den er begge deler-og kunne like godt vært
kalt Sagveien. Det het den også før i tiden.
Carl Just er Oslo-veteran, vokste opp i strøket, solgte tomflasker til «køla
handleCn» på Steinløkka (Alexander Kiellands plass) for 3 øre stykke, gikk på
Oslo Indremisjons søndagsskole i nr. 33 og kjøpte kakesmuler i Marius Andersens
bakerbutikk. Nå er Carl Just blitt 81 år gammel.

Vi skal nu foreta en promenade gjennom Ma
ridalsveien og feste oppmerksomheten ved
noen interessante enkeltheter, mens vi ser bort
fra den moderne leiegårdsbebyggelse som skri
ver seg fra de siste 30-40 år.

I dagens Oslo finnes noe over 2 000 gater og
veier. Den fornemste gaten er naturligvis Karl
Johans gate. Men en av de lengste og ikke minst
interessante gateløp i vår hovedstad er Mari
dalsveien. Den er så å si en hel bydel for seg seiv
med mange sidegater og mange minneverdige
bygninger. Lengst mot nord går imidlertid Ma
ridalsveien over til å bli vei i denne betegnelses
egentlige betydning.

Hvor Maridalsveien begynner, lå i årene
1855-1918 Christiania Bryggeri, som ikke
lenger eksisterer. Mellom nr. 8 og 9 ved hjørnet
av Fredensborgveien gikk som små sidegater,
Ladegangene med «Byens lader». Det var tre
av dem. Ladene, som var noen lave tømmer
buer, opprinnelig beregnet på oppbevaring av
korn og høy fra løkkene i nabolaget, ble flyttet
hit fra Hammersborg da Trefoldighetskirken
ble bygget i 1850. Christiania Bryggeri benyttet
dem som lagerbygninger, senere ble de opp
lagssted for gammelt skrap. De ble nedrevet i

Maridalsveien strekker seg fra Rosteds gate,
hvor Møllergaten slutter, og slynger seg nord
over gjennom byen til Maridalen, for en stor del
gjennom Sagene-strøket. Navnet ble slått fast i
1879. Et tidligere navn var Sagveien (Saug
veien) som nu i mange år har vært navnet på en
smal gate som grener ut fra Maridalsveien og
strekker seg til Beyerbroen.
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En av kjøpmennene på Sagene, Johan E. Larsen,
foran sitt has i Maridalsveien 88. Huset er revet, men
til venstre sees nr. 86 som fremdeles står.

et telthus, som var oppført ved den øvre enden
av bakken på 1700-tallet. Egebergløkken - i
tidligere tider i Telthusløkken - var i 1700-årene
ekserserplass for Aggerske Kompagnie, og lig
ger idag ved Telthusbakken (Telthusgaten) mot
Damstredet med bl. a. «Egebergslottet».Vi går videre forbi nr. 17 hvor Kuskebakken

lå og passerer så Schultzehaugen hvor det i sin
tid lå en stor gammel gård, «Venheim», ned
enfor Gamle Aker kirke. Navnet skrev seg fra
trelasthandler Jens Schultz (død 1805). Ved
foten av Akersbakken, innenfor Maridalsveien
23, bodde riksarkivar C. C. H. Lange (død
1861). Her lå tre teglverker: Øvreverket, Mel
lemverket og Nedreverket.

Efter å ha gått forbi den tomten hvor i flere år
Olaf Larsens Chokoladefabrik lå (på venstre
side) og forbi en stor, forholdsvis ny, lagerbyg
ning for Oslo Lysverker (på høyre side), kom
mer vi til 31 bog 33 som tilhører Oslo Indremi
sjon, som her har sosiale institusjoner. Den
gamle hjørnebygningen (nr. 33) vekker mange
minner hos meg. Den var i mange år lokale for
søndagsskolevirksomhet. Som liten gutt var jeg
på søndagsskolen her hver søndag og gikk hver
gang hjem med et nummer av bladet «Barnebi
blioteket», som jeg hadde kjøpt for 2 øre.

På venstre hånd passerer vi Telthusbakken
med små trehus på én og to etasjer som klorer
seg fast til bergknausen. Den går fra Maridals
veien til Akersbakken (bebygget efter 1815) og
har sitt navn efter en gammel magasinbygning, Noen skritt lenger oppover har vi på venstre

1937 for å gi plass for en bilsentral.
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Sistnevnte testamenterte i 1838 gården til ar
beidsstue for barn. Sagene skole holdt til her til
1861 da den fikk sin egen bygning i Biermanns
gate på den andre siden av Akerselven, bare
noen få skritt fra det sted hvor bysten av Sage
ne-dikteren Oskar Braaten er reist. Biermanns
gården er fredet. Jeg minnes at jeg et par må
neder gikk i skomakerlære i arbeidsstuen for
barn, såvidt jeg husker i 1909. Men jeg ble ikke
ved min lest.

hånd Alexander Kiellands plass med den ned
erste delen av Uelands gate på den andre siden.
Før plassen fikk dette navn ble den kalt Stein
løkka fordi det lå et lite stenhuggeri her, og
spredt utover en mengde store stener. Vi, som
ved begynnelsen av århundret bodde i dette
strøket som barn, lekte her butikk på store kva
dratiske flintstener. Ved Steinløkka holdt også
en «kølahandler» til. Hos ham kunne vi små
gutter få solgt tomflasker for 3 øre pr. stykke.

Maridalsveien 87 var en to-etasjers murbyg
ning med mansardtak, det var den gamle ho
vedbygningen på Vøyen gård som stod i forbin
delse med en kornmølle. Her står nu en fa
brikkbygning. På nr. 90 - Dahleløkken - står
idag en OBOS-bygning på fem etasjer.

I Maridalsveien midt imot Steinløkka lå i et
av husene strøkets paradis for alle barn: Marius
Andersens bakerbutikk. Her kunne vi kjøpe
digre poser med kakesmuler (kaker som var
gått istykker) for 5 øre og deilige 2-øres rugka
ker, bakt av russisk rug. Den som hadde så
meget som 7 øre, kunne kjøpe en stor «bløtka
ke» med marsipan og fløtekrem, en såkalt «7-
øreskake». De var like store som de dessertka
kene man idag må betale mellom 4 og 5 kroner
pr. stykke for.

Vi kommer videre forbi nr. 91, som like til for
noen år siden var Oslos eldste politistasjon. Nr.
120 er den gamle hovedbygningen på Vøyen
volden med fire uthusbygninger, reist allerede i
midten av 1700-årene. Hovedbygningen fikk
sin nuværende form i 1917 av arkitekt Magnus
Poulsson. På dette tidspunkt tilhørte gården fa
brikkeier Udnæs. Enken skjenket senere eien
dommen til Fortidsminnesmerkeforeningen.

Litt lenger opp passerer vi på høyre hånd
Darres gate som strekker seg helt ned til Akers
eiven. På begge sider av denne gaten lå i mange
år fabrikkbygninger for Salomons Skofabrikk,
og lenger nede Holms Hattefabrikk. Her kunne
vi barn stå og titte inn gjennom vinduene i un
deretasjen og se hvorledes man ved hjelp av
merkelige maskiner laget hatter.

Men nu kommer vil til en særdeles interes
sant bygning, det er Maridalsveien 153, idag
Næss Sjokoladefabrikk m.m. Her lå den be
rømmelige Kaysalen, forlystelsessentret for
Bjølsen og Vestre Sagene, en restaurant og
dansesal, drevet av restauratør Peter Kay. Ste
det ble senere kalt Folkvang. Salen ble oppret
tet i slutten av 1850-årene. Kay hadde utskjen
king av brennevin og arrangerte dans hver søn
dag. Her ble også oppført små teaterstykker, av
og til opptrådte tryllekunstnere og mange slags
gjøglere før dansen begynte. Efter forandring
av navnet til Folkvang ble det oppført et nytt
festivitetslokale med have hvor det var serve
ring. I 1870-årene ble Sagene Arbeidersamfunn
opprettet. Det kjøpte omsider Folkvang, og nu
ble det mest basarer og litt komedie.

Vi kommer nu til Maridalsveien 51, som var
Trindserudgården med dansebulen Trindse
rudsalen, hvor det ifølge P. Chr. Asbjørnsen
foruten «fiffkavalerer» vanket et omstfeifende
fantepakk - for mange, mange år siden.

På Maridalsveiens høyre side, på hjørnet av
Waldemar Thranes gate, ser vi noen lave mur
hus som i mange år var blant de første arbeider
boliger i byen.

I Hammersgården (nr. 68), som har navn ef
ter Svend Bye Hammer (eier fra 1781 til 1787),
bodde da jeg var liten gutt en major ved navn
Magnus. En gang hver uke trommet han sam
men gutter i 10-12-årsalderen og fortalte gode,
interessante historier for dem.

Vi fortsetter promenaden og passerer nr. 161
som i sin tid var «Smedstua». I bakbygningen er
det i dag en limfabrikk. Videre kommer vi forbi
Bjølsen folkeskole fra 1878 og den tidligere Tra-

Biermannsgården (nr. 78) har navn efter høker
ne Carl Henrich og Johan Fredrik Biermann.
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Sagveien 18 fotografert i 1890. På trappen står eie
ren Johs. Schiseng og hans kone Rebekka Marie.

nye boligblokker. Innenfor Oslos nuværende
bygrense fortsetter Maridalsveien til matrik
kelnummer 431. Den øvre del av veien har ennå
endel gammel, karakteristisk bebyggelse inni
mellom nye bygninger. Hadde vi fortsatt vand
ringen, ville vi naturligvis ha kommet til Mari
dalen, som opprinnelig het Margaretadalen for
di den kirken som lå der, var viet til den hellige
Margareta eller Margarete. I middelalderen ble
dalens navn skrevet Marghrettardal, senere
Marrittedal.

sopløkken hvor det idag står nye leiegårder. Så
passerer vi Sagene menighetshus og Effata be
dehus, og nr. 196 som tidligere var «Smedlof
tet», et lokale for foreninger og dansetilstel
ninger. Mellom nr. 187 og 224 lå i sin tid «Hav
nens Teglverk og Saug» i vinkel mellom Ny
dalsveien og Maridalsveien.

Men nu går vi ikke lenger. I Maridalsveien
videre nordover er det hovedsaklig en mengde
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