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Morten Henrik Magnus, hvis liv og virke blant arbeiderne på Sagene vi her skal prøve å skildre, er innfødt Sagene-gutt. Hans
far adjunkt Gerhard Heiberg Magnus hadde arvet Hammergården der
etter sin svigerfar konsul Christian Semb.

Her i Hammergården fødtes sønnen den 12. juli 1847, mannen som
kom til å spille en betydningsfull rolle for arbeiderbarna og ungdom
men i Sagene og binde sammen tradisjonen ora Hammer-, Biermann
og Magnusgårdene. 1 Han vokste opp i det velstående, meget musikalske
og dannede adjunkthjem, var begavet med en praktfull stemme og et
fint øre, men valte som levebrød å tjene Mars og ikke fru Musica. I
1869 ble han offiser, fylt av et stort ønske om å tjene fedrelandet
også ved å hjelpe de mindre velstilte i samfunnet. Han bodde så nær
innpå at han hadde sett slitet og armoden som preget arbeiderne over
Beierbrua og deres håpløse øyne.

Ved Akerselva, i det nåværende Nydalen, var fra gammel tid sag
bruk, siden kom papirmølle, olje- og såpesyderi, Men den egentlige
industri begynte i Akerselvfossene i Morten Magnus’ guttedager. My
rens verksted var grunnlagt ved Bentsebma i 1849, Hjula veveri ved
Hjulafoss og Beierbrua i 1855—56, Seilduken (Christiania seilduk
fabrik) kom i 1858 ved øvre Foss vannfall like inn til Fosshagen. Øverst
på sydsiden av Beierbrua holdt Graah til (Vøyen). Arbeiderne var
i fabrikken fra kl. 5—22, lønna var ussel, levemåten skral. Barn og
ungdom fikk mest skjøtte seg seiv, men tanken på å hjelpe lå i luften.
Landets første barneasyl ble opprettet i Trondheim i 1837, året etter
åpnet Selskabet for Christiania Byes Vel et barneasyl i Spinnerihuset

1 Disse gårders historie er innrykket i slutten av artikkelen.
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ved Vaterland torg og i 1841 begynte Christiania Sparebank sin gave
virksombet med bidrag til søndagsskolene og barneasylene i Oslo hvor
det foruten undervisning i boka ble gitt opplæring i håndgjernings
arbeider og gymnastikk.

En dag gikk løytnant Magnus forbi to fabrikkjenter og hørte dem
snakke om hvor hyggelig det måtte være å ha en förening til adspre
delse og underhold. Straks visste han at han ville danne sangfore
ninger. Penger eide den unge mann like så litt som lokale. Men på
Hjula satt industripioneren og magnaten Halvor Schou. Magnus la
fram sine planer for ham, fikk hans løfte om månedlig støtte og om
lokale på fabrikken, og den 18. februar 1872 stiftet Magnus Hjula
mannssangforening. Etter ønske av de øvrige fabrikkherrer disse
hadde i 1851 dannet Sagene Arbeidersamfund hle Myrens manns
sangforening og Seildukens opprettet i løpet av 1872 og i mars—sep-
tember 1873 fulgte Vøyen mannssangforening, Vøyen, Seilduken og
Hjula damesangforeninger med møter på de respektive fabrikker. Ei
erne betalte Magnus som lærer og dirigent et lite årlig honorar. Sang
øvelser holdt man ora aftenen, dannet 3- og 4-stemmige kor samt blan
det kor og gav gjerne en konsert om året for å vekke oppmerksomhet
og vinne tilslutning. En aften i uken bød Magnus på opplesning eller
lærerike foredrag av instruktøren selv eller en annen kjent mann. Må
let var gjennom sangens og opplysningens makt å fremme gudsfrykt
og kjærlighet til fedrelandet samt virke for å skape lykke i arheider
hjemmene. De 7 foreninger tok som fellesnavn «Sagenes Sangforenin
ger». Ved et pengebidrag og noen bøker fra Oscar II fikk de i 1874
grunnlagt et bibliotek, senere øket ved nye gaver og ved innkjøp for
konsertpenger.

Magnus skaffet en nydelig sangerfane av hvit silke prydet med en
grønn ekekrans omkring en lyre og devisen «Arbeidets Maal Fædre
landets Yel». Hvert 5. år lot han trykke en oversikt over foreningenes
virke. Direksjonen i Christiania Sparebank stemte for en årlig penge
gave til foreningene. Da fabrikklokalene hle for små til de store kor
leide Magnus fra 1. januar 1877 en foreningssal til møter og 2—3 rom
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til kontorer i Biermannsko

len, det lave, lange, gule, pa
nelte tømmerhus som nå er
Maridalsveien 78.

Midt i 1870-årene hadde

Magnus giftet seg med dat
ter av doktor Eilertsen i Ul

lensaker, huslæge hos over
rettssakføreren på Lundberg
Hans Fabritius som var gift
første gang med datter av
sorenskriver R. R. Borchse

nius på Plogstad. Tross al
dersforskjellen ble løytnan
ten og sakføreren de beste
venner og Magnus søkte ofte
til sakførerens hjem, også
for å musisere med dennes
meget musikalske annen hu
stru. De nygifte bodde oven
på hos enkefru Magnus i
Hammergården, men sam
livet ble kortvarig, hustruen
døde 1876 etter å ha fått en
sønn. Neste år forlovet Mag
nus seg med den 18-årige
Therese Borchsenius Fabri-

tius og ble gift 23. juli 1878. Denne unge kvinne gikk fra første stund
helt opp i sin manns sosiale arbeid og støttet ham i uten hensyn
til omkostninger, arbeidspress og bry å følge sitt hjertes dypeste
lidenskap: å virke for å utvikle arbeiderstanden og høyne dens plan.
Gjennom mange år spredte hun glede og kjærlighet om seg ved å yde
og administrere en enestående gjestfrihet og ved storstilet å lede og'
arrangere undervisningen ved forskjellige gratis håndgjerningsskoler.
Hun og hennes mann har lagt ned en formue til beste for befolkningen

14 St. Hallvard. 1941. 209
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på Sagene, og hun fikk en liten hyllest i Akershus Amtstidende nr. 13,
17. januar 1984 da hun feiret sin 75-årsdag i Drøbak hvor hun den
gang hodde som enke.

Kaptein Morten Magnus. Therese Magnus, f. Fahritius.

Det første Morten Magnus foretok seg etter sitt annet giftermål var
å opprette et kor av barna til arbeiderne ved Nydalsfabrikkene høsten
1878. De begynte i 9-årsalderen og fortsatte til de var konfirmert. På
ukentlige møter lærte de noter, en- og flerstemmige sanger, og det ble
lest høyt for dem fortellinger og dikt. Engang da Magnus sluttet en
opplesning kom en liten gutt, Fridtjof K., bort til ham med noe i knytt
neven og sa i sitt hjertes overstrømmende takknemlighet: «Vil du ha
denne?» I den åpne barnebånd lå en utbrukt pennesplitt. «Ja takk,
den vil jeg meget gjerne ha,» svarte Magnus og puttet splitten i veste
lomma. Ved juletrefesten fikk gutten i ekstrapremie et par votter som
fru Magnus hadde strikket. Da Fridtjof ble voksen reiste han som de
fleste av Magnus’ tidligste og flinkesle elever til Amerika. Under et
av sine besøk i Statene kom Magnus og frue mange år senere til Frid
tjofs gode hjem i Chicago. Samtalen gikk livlig, verten forsvant et
øyeblikk og kom tilbake med noen barnevotter. «Kjenner du disse,
du?» spurte han og holdt vottene i været. «Ja,» sa oberstløytnant
Magnus med blanke øyne, «de fikk du av min hustru på juletrefesten,
men kjenner du den, du?» og han halte fram pennesplitten fra veste
lomma.

I 1880 grunnla han «Sagenes Sangforeningers husflidsskole» for
barn. En pengegave, verktøy og modeller fikk han av Oscar II ved
kammerherre Chr. Holst og siden kom flere gaver til. Styre var løyt
nant Magnus og frue som ansatte en dertil spesielt utdannet sløyd
lærer og en lærerinne foruten at de underviste gratis seiv. Guttene
fikk timer i tegning, papp-, løvsag-, treskjærings-, snekker- og dreier
arbeider samt skoflikking, ja det hendte at en gutt sydde sine konfir
masjonsstøvler seiv. Pikene lærte mest å stoppe, lappe, strikke, hekle
og brodere. Skolen fikk et statsbidrag og støtte av Christiania Spare-
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bank. Hjula veveri skjenket høst og vår sekker fulle av prøver, rester
og lapper til arbeidsmateriale. Imellom holdt man utstilling av de for
skjellige arbeider. Da den først ansatte lærerinne giftet seg ble fru
Magnus’ dyktige kusiner Signe og Walborg Borchsenius betalte lærer
inner ved kursene. Skolen sluttet ved utgangen av 1894, da sløyd var
ført inn på folkeskolen.

Alle sangerne til Magnus stod i Sagene Arbeidersamfund, og om
kring 1880 dannet de Sagene Arbeidersamfunds Sångförening. På
grunn av en uoverensstemmelse innen styret gikk sångföreningen inn
i 1884 da alle medlemmer meldte seg ut av samfundet på én aften og
dannet egen sångförening med Gustav Kongsli som dirigent. Da det i
1894 ble arbeiderstyre i Arbeidersamfundet meldte alle seg inn igjen
i samfundet, og sångföreningen regnet dette for sitt stiftelsesår. Hele
tiden stod disse sangere tillike i kor hos Magnus, og da denne trådte

Kaptein Morten Magnus. Fru Therese Magnus, f. Fabritius.
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tilbake fra alt sitt virke i 1917 forærte han fanen og et bibliotek på
flere hundre bind til Sagene Arbeidersamfunds Sångförening som hedret
hans minne ved å følge ham til graven. Magnus var i det hele så kjent
og skattet at han ble invitert som gjest til sangerfesten i Trondheim
18. juni 1883 hvor det møtte sangforeninger fra hele landet.

Magnus og frue fant at det var ønskelig å få en syskole for fabrikk
pikene i Sagenestrøket så de kunne lære å holde et hjem oppe ved seiv
å forarbeide og holde vedlike alt det som trengtes med nål og saks
når de giftet seg. Fru Therese Magnus fikk sin kusine Ellen Holmboe
med seg på et kursus i klipping og søm på Industriskolen i Oslo og
gikk i vei med å virkeliggjøre planen. «Sagenes Sangforeningers kvin
nelige Industriskole» for fabrikkpiker begynte 2. mars 1881. All un
dervisning var gratis og fra 1883 ble disse møter som sang- og andre
håndgjerningsmøter holdt i det nyinnrettede lokale på Regineborg.
Men dengang var de unge fabrikkjenter som en kjenner dem fra Oskar
Braatens bøker. Mange kom bare av nysgjerrighet, og de innestengte
kvelder ovenpå en lang arbeidsdag mellom fire vegger passet dem ikke,
de forsvant snart igjen. Da var det annerledes med barna, både de og
foreldrene satte pris på den lune varme, lyset og tryggheten innendørs
i mørketiden. Det ene barn fortalte det andre om «Kaptein Magnus»
som de trodde var et navn, at han ikke jagde dem ut av sin gård som
andre bedrefolk, men trakk dem tvert imot hjem til seg, og om «frøk
nene» som lærte dem å lage alle slags nyttige og morsomme ting av
lapper og rester. Hver en i hele Sagene barneflokk kom på sin be
stemte aften og kunne etter konfirmasjonen gå ut i tjeneste, flink, på
passelig, med noe begrep om kultur. En treffer ingen middelaldrende
husmor, vokset opp i Sagene, uten å ha gått hos «Kaptein Magnus».
Men få av dem vet den dag i dag at en av frøknene var fru Magnus seiv,
sammen med sin mann en pioner i det sosiale hjelpe- og opplysnings
arbeid i fabrikkstrøket Sagene.

Etter sitt 2net giftermål bodde Magnus og frue en kort tid i Hammer
gården, noen måneder i Biermanngården mens deres leilighet ble satt
i bedre stand og så tilbake til Hammergården igjen. Deres virksomhet
hadde stadig utvidet seg og det var på ny trängt om plass da bokhandler
Feilberg i 1882 ville selge sin eiendom Maridalsveien 64, Regineborg.
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Magnus hadde ingen formue, men han hadde vunnet den gamle rike
forhenværende sorenskriver og zahlkasserer Borchsenius for seg, og
denne forstrakk sin elskede datterdatter med forskudd på arv så Mag
nus den 9. desember 1882 kunne kjøpe stedet og få byggmester Maurer
til å føre opp et svært sanglokale, husflidsrom og ytre bekvemmelig
heter så de kunne samle hele sitt sosiale virke her. Hit kom sangerne
til øvelser og fest, store og små hadde foruten de vanlige møtedager
også lørdags- og søndagsettermiddags- og aftensammenkomster med sang,
spill, dans og lek og ble traktert med øl, melk og smørbrød for 10 til
25 øre kvelden. Om julen var det fester med gaver, premier og ekstra
premier som fru Magnus ofte selv hadde laget, og i frukttiden om
høsten var det hagefester hvor gjestene kunne spise fra trærne av hjer
tens lyst. Her var ingen persons anseelse, den ringeste arbeider ble
like hjertelig tatt imot som en formann. Intet under at gården i fol
kets munn kom til å hete Magnusgården like til den ble revet. Den
25. januar 1899 fikk Magnus, som var blitt kaptein i 1889, skjøte på
Maridalsveien 60, 60 B og C, 62, 62 B, C og D, samme år solgte han
fra til Lofotgata som skar bort nr. 60. Da han av helbredshensyn måtte

Hainmergården, Maridalsveien 68. Foto Erling Hofmo 1920.
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Hammergården, Maridalsveien 68. Foto Erik Gustavsen 1920.

trekke seg tilbake fra sin gjerning solgte han ved skjøte av 24. februar
1919 Regineborg samt Lofotgata 2 og 4 for 70 000 kroner til A/S Norsk
Emissionsinstitutt. For noen år siden ble Magnusgården revet for å gi
plass til det store kompleks Oslo og Omegns Bolig- og Spareselskap.

I 1891 begynte «Sagenes Sangforeningers Missionsförening» med to
ukentlige møter, et for voksne kvinner og større småpiker og et for
mindre småpiker. Søstrene Borchsenius underviste i håndarbeider, især
slike som ikke var fag på folkeskolen. Christiania Sparebanks bidrag
til husflidsskolen ble etter 1894 tildels nyttet til lønning av de to lærer
inner i misjonsforeningen. Walborg Borchsenius og billedskjærer Ler
dal holdt religiøse foredrag eller fortalte om hedningenes liv og sam
funnsforhold og om misjonærenes arbeid blant dem. Da frøken Wal
borg døde i 1899 trådte den yngre søster Alvilde i hennes sted.

I 1907 fait kaptein Magnus for aldersgrensen og gikk av 1. august
som oberstløytnant og sjef for Smålenenes landstormsbataljon. Ennå
fortsatte hans sangforeninger, utlånsbiblioteket og raisjonsforeningen,
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men i de siste år var det blitt så mange samfund og foreninger at det
var ikke noe skrikende behov lenger. Nå kom en tid med lange reiser.
Magnus var alltid en dypt religiøs natur og hadde fra ungdommen øn
sket å komme til Palestina. I 1909 drog han avsted, og da han virkelig
gikk omkring i Jerusalem og Betlehem virket det så sterkt på ham at
han så det som sin oppgave å få folk til å lese bibelen og å vitne for
dem at den var sann, for han hadde med egne øyne sett så meget be
kreftet. Kommet hjem talte han i Trefoldighetskirken og holdt mange
foredrag rundt omkring. Hans eneste sønn ingeniør Gerhard Magnus
fikk et stipendium til studieopphold i Amerika, og Magnus fulgte ham
over for å tale til sine landsmenn der. Dette brakte ham inn i en ny
virksomhet. En mengde av hans sangere var reist til Statene, hadde
giftet seg og arbeidet seg fram til gode kår. Hvor han kom fikk han et
overveldende inntrykk av i hvilken høy grad Amerika hadde utviklet
hans landsmenn, gjort dem sterke, selvstendige og uhyre flittige. Han
ville ha dem hjem igjen for å lære nordmenn å arbeide. Disse forfer-

Biermanngården. Foto Erik Gustavsen.
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dende beste krefter som var reist ut! I alt 5 ganger var han i Amerika
for å overtale sine landsmenn til å vende tilbake, men uten resultat. En
enkelt, Fridtjof K., kom hjem for å prøve et år, men kunne ikke finne
seg tilrette med arbeidsforholdene og reiste over igjen. Magnus hadde
allikevel megen glede av disse turer, alle hans gamle sangere ville gjerne
hilse på sin fordums dirigent. I New York ble han og hans hustru en
gang invitert som ukegjester til et stort hotell som en av hans sangere
eide og var direktør for. Et kor av forhenværende elever hilste ham og
fruen velkommen. Så megen oppmerksomhet generte ham dog, han ville
gjerne ofre for alt og alle, men helst passere übemerket seiv. En av hans
reiser var på forhånd arrangert derover fra som foredragsturné tvers
gjennom Amerika til California for at han skulle fortelle om bibelen»
fremstilling fra Kristi tid at den var helt korrekt. På denne tur var fru
Magnus med.

En venn av Magnus, generalkrigskommissær Bratlie, fikk ham inn i
innrulleringskommisjonen for Oslo krets, og her var han formann under
verdenskrigen av 1914. Det var et Sisyfosarbeid, med dårlig hjelp å
bringe orden i det kaos som innrulleringen kom i under krigen. Og uten
orden kunne oberstløytnant Magnus ikke leve. Så stod han opp kl. 4
og gikk til kontoret for å få noen rolige arheidstimer før det daglige rykk
inn og kjør på begynte. Dette knekket ham, og etter lægens råd måtte
han gi opp alt sitt virke som han slet seg ut med. Regineborg ble solgt,
og for en tid flyttet han og hustruen sammen med sønnen Gerhard til
Stabekk. Magnus døde i Oslo 14. april 1924 og ble begravd påskeaften
på Vår Frelsers gravlund. Han var en edel mann helt igjennom, varm
hjertet og uegennyttig. Den 4. juli 1919 fikk han Kongens fortjenst
medalje i gull for sitt humanitære og kulturelle virke.

Den nåværende Maridalsveien i Oslo forstad Sagene («Saugene») het oprinnelig «Yei
til Bjølsen». Her lå fordum en rad av løkker mer og mindre eller ikke bebygget. Løkke
nr. 211 med gård nr. 674 (Maridalsveien 68) tilhørte i 1729 Engebreth Olsen Møller som
1. juli dette år solgte begge deler til Hans Johnsen. Den 16. november 1768 ble gården og
løkka kjøpt av Ole Nielsen Wold, og skifteretten i dødsboet etter hans enke gav 7. desember
1781 skjøte tinglyst 22. januar 1784 på gården for 600 rd. til Svend Bye Hammer.
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Løkka er ikke nevnt, men må ha fulgt med

i salget. Og da gården siden het «Hammer

gården» ikke bare i folkemunn, men på skjø

tene, må en tenke at Hammer bygde nye hus

her, for han hadde ikke eiendommen så

lenge at det kunne gå tradisjon i det, han

døde 1785. Peter Collett fikk for 710 rd.

auksjonsskjøte 24. oktober s. år tinglyst

26. april 1787 på «Gaard, Hauge og Enge

løkke» av S. B. Hammers dødsbo. Da Collett

var død solgte enken Karen Eliesen ved skjøte

av 21. september 1796 gård og løkke til Chri

stian Christiansen Møller, og i løpet av 10-året

1811—1821 gikk eiendommen gjennom 6 for

skjellige menn av navn uten betydning til

John Withey. Yed auksjonsskjøte av 12.
mars 1825 betalte «Carduanefabrikant» Wil

liam Kent 1 000 spd. for gården, arealet var

13 347 alen 2 , den bebygde del utgjorde 1953
alen 2 .

Igjen ble det holdt auksjon over Hammer

gården i 1830 og 10. juli fikk kjøpmann og

bankadministrator Jens Thyrholm skjøte på

gården for 645 spd. Neste eier var kjøpmann

i Møllergaten 1, Henrik Johannesen Heftye,

som kjøpte gården og løkka i 1832 for 900 spd.

Han må ha ført opp de bygninger som lå der

inntil 1925, for i 1838 fikk han 3 000 spd. for

denne løkka av den rike trelasthandler og

skipsreder i Moss, konsul Christian Semb, som

fant boligen herskapelig nok for sitt bruk.

Biermanngården, gårdsinteriør.
Foto Erik Gustavsen.

Yed sluttskifte etter konsul Semb 20. desember 1849, overtok hans svigersønn adjunkt

ved Katedralskolen i Oslo Gerhard Heiberg Magnus eiendommen for 1 800 spd., og gården

falt således til ro så å si i samme familie i henimot 60 år. Adjunkten holdt stedet i god

hevd, og sommeren 1851 fikk han innvilget av Christiania magistrat og formannskap å legge

vannspring i sin hage av den nye vannledning mot en årlig avgift av 4 spd. og forutsatt

at springen ble sløyfet når byens vedkommende forlangte det. Det inntraff den dag sprin

gen og flaggstången lå midt ute i den nåvaerende Claus Riis gate.

Adjunkten døde i 1876 og enkefru Elisabeth Magnus fikk med samtykke av de myndige

barn sitte i uskiftet bo. Ved skjøte av 16. november 1879 overlot hun stedet til sønnen

Hakon Magnus for 19 400 kroner. I hans tid (1892) eksproprierte Oslo magistrat et areal

på 1 785,10 alen 8 til anlegg og regulering av Claus Riis gate. Hans hustru døde først og
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Biermanngården.

Elisa Tandberg.

Magnusgården.
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17. november 1896 gav skifteretten i fellesboet etter henne og Hakon Magnus skjøte på eien

dommen for 13 000 kroner til arkitektene Jens Christian Thune og E, W. Thiirmer. De

måtte i år 1900 avstå en del av arealet til forskjellige nr. i Claus Riis gate. Arkitekt Thune

døde og énken fru Marie samt E. W. Thiirmer solgte ved skjøte av 1925, tinglyst 24. august,

Hammergården med Claus Riis gate nr. 5 som særeie for 32 000 kroner til den finskfødte

fru Alma Alexandra Hedegaard, gift med danskfødt byggmester Karl Rasmussen Hede

gaard, som fikk norsk statsborgerrett i 1917, Husene var da så vanskjøttet at han måtte

rive, løfte med donkraft og restaurere for å få seg et hjem i det to stokkverks panelte tøm

merhus. Den svære steinhella foran hoveddøren mot øst og klokkestrengen som satte gang

bjella i sving er fjernet. Men bryggerhus- og drengestubygningen, hvor sengebenkene var fast

i veggen, ligger der ennå, likeså det fordums vognskur, fjøs og stallen til 3—4 hester.

I 1783 kjøpte høker Carl Henrich Biermann gammel gård og grunn nr. 671 samt «Korn

og Engeløkke» nr. 197 i Oslo forstad Saugene for 599 rdl. Johan Friederich Biermann fikk

auksjonsskjøte på gården 28. januar 1810, løkka var formentlig tilfalt ham ved arv. Oslo

skulle ikke lenge stå etter Trondheim i barneforsorg, den 1. september 1838 legatbestemte

han eiendommen til arbeidsstuer for barn, det testamentariske gavebrev ble «med Codi

ciller confirmerede 21. August 1844» og tinglyst 6. august 1852 etter Biermanns død. Da

Sagene nye folkeskole ved Beierbrua stod ferdig opphørte Biermanngården som folke

skole, men etter okkupasjonen i 1940 er Biermanns gamle forunderlige gård tatt i bruk igjen

som skolegård.

I panteregistret heter eiendommen «Reginehaug», var en del av løkke nr. 194 i Oslo for

sleder. Justissekretær Smith bygde villaen der og kalte den opp etter sin hustru Regine.

Men i de omgivelser virket den på folket nesten som et slott og ble hetende «Regineborg»,

ikke å forveksle med løkka Regineberg, bygd senere av iseksportør Nord nede i Iladalen

på vestsiden av Båstadbekken ved Kingos gate. Han solgte løkka «med Huse og Hauge»

for 3 300 spd. til kjøpmann Lorentz Clausen i 1845. Arealet var da 17 996 alen 2 . Clausen

beholdt eiendommen bare i 2 år og solgte den for 4 000 spd. til proprietær C. F. Sandberg

som for 3 750 spd. avhendet den til bokhandler Magnus Yogelius Feilberg i 1852. Denne

var en pasjonert amatørgartner og blomsterelsker og fylte hagen med espalier av sjeldne,
fremmede blomsterarter.
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