
Hallgrim Thoresen:

TNet var nærmest en tilfeldighet at jeg begynte å samle materiale til
-L' a skrive om Sagene. Riktignok har jeg bodd på Sagene fra jeg var
tre år gammel og til jeg var benimot femti, men det skulle jo ikke
i seg seiv gi tilstrekkelig grunn til å skrive om Sagene.

Vaktmester Henry Olsen ved Sagene skole og jeg var i mange år ekse
kutorer for de Biermannske Legater. Det ene legatet Den Biermannske
Skoles legat er eier av Maridalsveien 78 Biermannsgården. Vi
ville gjerne sørge for at gården så skikkelig ut til byjubileet 1950, og vi
satte oss i forbindelse med riksantikvariatet for å få bistand. Riksanti
kvariatet fikk arkitekt Henrik Bull til å hjelpe oss.

I pinsen 1950 traff jeg arkitekten under et besøk i Biermannsgården.
Han fortalte at han nettopp hadde lest Nicolai Heiestads bok «En
liten gutt fra Vaterland» og var meget interessert i alle de opp
lysninger om byen som fantes i boken.

Jeg kom til a fortelle ham at jeg hadde vokset opp ved Sagene, blant
annet bodd i Biermannsgården, og at jeg hadde vært inne på tanken
om å skrive litt om Sagene. Han sa da, at det var ikke nok bare å tenke
på det. Det var min plikt å gjøre det.

Så måtte jeg ta til med det, men jeg forsto jo snart at det ville kreve
atskillig förberedelse. Mye mente jeg å huske, men det måtte jo kon
trolleres. Og ikke nok med det. Skal det jeg husker og det jeg kan for
telle om forholdene pa Sagene fra midten av attiarene få noen betydning,
må det sees på bakgrunn av forholdene der oppe atskillig tid før
åttiårene.

16 St. Hallvard 1960

EN RUNDTUR VED SAGENE
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Sagene sett fra St. Hanshaugen.
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Voyenvollen til høyre.

243

...



EN RUNDTUR VED SAGENE

Heldigvis finnes i St. H., 11, IV (1916, 1920) publikasjoner av
presten Halfdan Møller som gir fyldige historiske opplysninger om
de distrikter på hver side av Akerselva som vanlig kalles Sagene.

Jeg støtter meg i mange tilfelle til disse publikasjoner, når jeg prøver
å skape bakgrunn for det jeg kan fortelle fra åttiårene av.

En sak kommer ofte på tale. Det er spørsmålet om, hvor navnet
Sagene skriver seg fra og hvilket område det omfatter. Denne sak har
presten Halfdan Møller behandlet i sin studie «Av Sagenes Historie.
Christiania Byes Grund ved Sagene». (Se St. H. 11, 211 til 235). Han
peker på «at blandt de gaarder i Aker som ved kongebrev av 10. mai
1629 ble utlagt som bymark for byens borgerskap, var også Vøyen gaard».

Denne gården strakte seg omtrent fra Waldemar Thranes gate i syd
til Gråbeinsletta i nord og fra Akerselva i øst til Uelandsgaten i vest.

Det var denne del av bymarken som efterhvert fikk det offisielle
navn «byens grund ved Aggers Sauger», som igjen ble forenklet til
Sagene.

Seiv er jeg vokset opp i Maridalsveien nr. 74 og 78, som ligger midt i
dette distriktet. Men lenge før jeg kom til Sagene var det vanlig å bruke
betegnelsen Sagene for et langt større område uten sikre grenser. Dette
har vel også en viss sammenheng med byutvidelsene både i 1859 og i
1878. De mere lokale betegnelser for visse strøk bruker man fremdeles
av praktiske grunner.

Når jeg skal fortelle litt om Sagene fra åtti-/nittiårene, tar jeg med
begge sidene av Akerselva nesten opp til nordgrensen av byen dengang.

Det blir mest om Maridalsveien opp til Bjølsen skole og om Sagveien.
Det er herfrå jeg husker mest og herfrå har jeg fått de fleste opplysninger
til støtte for hukommelsen.

Det er rart hvordan vi smågutter følte oss bundet til det snevre
område hvor vi hørte hjemme.

Det var noe av det samme med forholdet Sagene kontra «byen». Sagene
var jo en «forstad» til Kristiania, cg vi der oppe følte oss ikke så nær
knyttet til byen. Dette hadde forresten sine praktiske grunner. Det
var langt fra Stortorvet til Sagene dengang. Ikke så å forstå at avstanden
i seg seiv var større enn i dag, men det er forskjell pa a vandre pa sin
fot og å komme frem sittende i en bil.
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Riktignok kunne vi ta hestesporvognen fra Stortorvet opp til Ringnes
Bryggeri, men det kostet femten øre, og fra Ringnes Bryggeri til Sagene
kunne det bli langt å gå. Vi som skulle til Maridalsveien 78 måtte over
Beyerbrua og opp Løkkegårdsbakken.

Den som hadde godt om penger kunne ta vognmannskyss fra byen
og opp til Sagene, men det var ikke billig. Fra Stortorvet til foten av
Akersbakken var taksten førti øre, opp til Dannevigsveien seksti øre
og helt opp til Bjølsen åtti øre. Det var mange penger dengang.

Derfor ble det for det meste å gå fra byen. Den vanlige veien for oss
som bodde på vestsiden av Akerselva, var å gå Møllergata og Maridals
veien. Så lenge en befant seg i Møllergata var det ganske bra å gå, og
seiv om det regnet kunne det gå an å komme tørrskodd frem. Verre ble
det såsnart en kom inn i Maridalsveien. Både kjørebanen og fortauet
var sølet i regnvær og støvet når det var tørt. For ikke å snakke om
vinterstid, når det hadde vært snefall. Man måtte ha godt fottøy, helst
høyskaftede støvler for å klare seg.

Veien ble derfor lang og tung, så Sagenefolk gikk nok ikke unyttes
til byen den gang og det fait naturlig at Sagene ble noe av en enhet
for seg.

På strekningen fra Treschowbrua og ned til Sannerbrua var det mange
fossefall, som lå godt til for industridrift. En betydelig del av disse
fallene var konsentrert på en strekning av ca. 200 m, liggende ovenfor
og nedenfor Beyerbrua. På denne strekningen lå alle de sagene som
har gitt distriktet sitt navn. Også navnet Sagveien har sin opprinnelse
herfrå.

Men det var ikke bare sagbruk som lå langs elva fra Treschow
brua ned til Sannerbrua. Det var kornmøller, papirmøller, oljemøller
og liknende bedrifter, som var avhengig av vannkraft. Mange av disse
hørte til eller var på sett og vis knyttet til større gårdsbruk i distriktet,
slike som Bjølsen, Øvre cg nedre Vøyen, Grefsen og Sandaker, men de
var ikke store.

Omkring bedriftene bodde folk som hadde sitt utkomme der, og det
hadde efterhvert dannet seg boligstrøk langs Maridalsveien, Sagveien,
Bentsegaten og Sandakerveien.

Halfdan Møller har skildret disse folks liv og miljø i publikasjonen
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«Av en gammel Kristiania-arbeiders erindringer og tradition» St.
H. 111, 42—58.

Man kan nok si, at disse bruksarbeiderne med sine familier dannet
et eget samfunn og hadde sitt eget levesett og sine tradisjoner.

Tiden omkring 1850 ble for Sagene innledningen til sterk industriell
utvikling på samme måte som i byer og i landet for øvrig. Det var tekstil
industrien og verkstedindustrien som preget utviklingen på Sagene.

Det begynte i midten av firtiårene da Graah Spinneri ble satt i drift
i 1846. Spinneriet lå på vestsiden av Akerselva like nedenfor Beyerbrua.
Det var Knud Graah (født i Danmark 1817) som startet bedriften og
ledet den til sin død i 1909.

På oppsiden av Beyerbrua kom Hjula veveri igang i 1855. Det var
Halvor Schou (1823—79) som det året satte igang sitt store veveri og
samtidig la ned sitt mindre veveri fra 1849 nede i Brenneribakken.
Den nye fabrikken fikk navnet Halvor Schou Hjula Væveri.

I 1851 kjøpte brødrene Jens og Andreas Jensen sammen med Knud
Dahl eiendommen Myhren, som lå på østsiden av Akerselva litt neden
for den nåværende Bentsebru. De hadde allerede fra 1848 drevet et
mindre verksted ved Øvre Foss, men hadde behov for større plass og
drivkraft. På den eiendom de kjøpte lå en kornmølle og en sag. Møllen
var i brukbar stand og ble drevet en del år fremover. Sagen var ikke
i bruk og ble ikke benyttet av de nye eiere.

Det var på dette sted at brødrene Jensen og svogeren Knud Dahl i
løpet av tre-fire år skapte grunnlaget til den bedrift som utviklet seg
til det kjente Myrens Verksted.

Grunnleggeren av disse tre bedrifter var unge folk. Som nevnt var
Knud Graah født i 1817 og Halvor Schou i 1823. Brødrene Jens og
Andreas var født henholdsvis 1817 og 1821, og Knud Dahl i 1823.

Når jeg foreløbig har nevnt bare disse tre bedriftene, så kommer det
av at disse har betydd så meget for utviklingen ved Sagene, ikke minst
de første tiårene efter 1850.

De nye fabrikkene måtte ha arbeidsfolk. Riktignok hadde Halvor
Schou hatt arbeidere i sitt veveri i Brenneribakken og brødrene Jens
og Andreas Jensen hatt arbeidere i verkstedet på Øvre Foss. Alle disse
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dannet grunnstammen for den større arbeidsstokk ved Hjula og ved
Myren. Men det måtte flere folk til.

Det var derfor naturlig at stadig flere arbeidsfolk fant veien til
Sagene, hvor det var arbeid å få. Mye landsungdom fra distriktene
omkring Kristiania dro inn til Sagene og fikk arbeid.

Det sier seg seiv at de nye folkene som kom måtte ba husrom. Det
ble bygget adskillig fra slutten av femtiårene og utover. Det var både
fabrikkeierne og private som bygget hus. De nye busene ble fort opp
langs de gamle veiene Maridalsveien, Sagveien og Sandakerveien.
Efterhvert steg behovet for skoler og den nye Sagene skole i sin
første størrelse ble påbegynt i 1859 og tatt i bruk i 1861. (Det var
1. januar 1859 at Kristianias grenser ble utvidet, slik at begge sider av
Akerselva kom inn under byen.) Det varte bare tyve år før skolen måtte
utvides til mer enn det dobbelte.

Det var ikke bare de nye boliger og folketall som preget forholdene
ved Sagene, seiv om dette var lett å se. Men levesettet og miljøet fikk nok
cgså et endret preg.

De gamle arbeiderfamiliene fra før 1850 hadde sin livsstil og sin
levemåte. De fleste av innflytterne var vokset opp under landsens for
hold og kom na inn i noe nytt. Mat og drikke måtte kjøpes for dagen
og husvær og brensel måtte betales. Det ble for dem et helt nytt levesett.

En annen sak var opplæringen av de unge, når de skulle bli fabrikk -
arbeidere. I tekstilfabrikkene er det stort behov for kvinnelig arbeids
kraft. Det lot seg lære på forholdsvis kort tid å passe vevstoler eller
spinnemaskiner. Men det var en gruppe av mannlige arbeidere som hadde
ansvaret for å bolde maskinene i försvarlig stand. Disse karene måtte
ga igjennem en lengere opplæring. Fabrikkherrene seiv hadde studert
tekstilfagene ved lange opphold i England og fikk tildels engelske
fagfolk til å lære opp de norske arbeiderne. Engelske tekstilspesialister
ble ofte ansatt ved norske tekstilfabrikker.

Anderledes var det ved Myrens Verksted. Brødrene Jensen hadde
ingen formue i ryggen da de skulle ta fatt. Riktignok var deres far en
dyktig møllebygger cg den eldste av guttene Jens Jacob ble som
ganske ung med sin far og bygget møller. Gutten var ikke mer enn atten
år da faren døde i 1835 og ban måtte da på egen bånd ta seg frem i faget.
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Han hadde gode evner og arbeidsvilje uten grenser, og var ved selv
studium og ved å få privatundervisning istand til å skaffe seg de teore
tiske kunnskaper som sammen med hans ferdighet og praktiske erfaring,
gjorde det mulig å legge grunnen til sin fremtidige virksomhet.

Meget snart kom hans fire år yngre bror Andreas med i arbeidet.
Han hadde ved den eldre brors støtte fått noe bredere skolemessig opp
læring og hadde gått på Den Kongelige Tegneskole. Disse to brødrene
startet sa det lille verkstedet nede på Øvre Foss. Litt senere kom svogeren
Knud Dahl med. Så flyttet de få år senere til det nye verkstedet Myren.

De hadde allerede nede ved Øvre Foss lært opp arbeidere, men efter
som tiden gikk matte arbeidsstokken utvides. Det var også en annen
sak, nemlig at verkstedet ikke bare skulle bygge eller reparere møller.
De hadde tatt opp fabrikasjon av treforedlingsmaskiner - nye typer
av sagmaskiner og høvelmaskiner, dampmaskiner og vannturbiner.

Det var nødvendig at de unge som skulle læres opp til dyktige
mekanikere og montører måtte ha noe teoretisk undervisning. Organi
sert yrkesskolestell var det ikke dengang.

Det var allerede tidlig opprettet en søndagsskole i Kristiania. Under
visningstiden var fra 7 til 10 søndag morgen og omfattet som hovedfag
norsk, regning og skrivning. Skolen hadde også videregående kurser.
Skolen var beregnet på konfirmerte gutter, som på grunn av sitt arbeid
ikke hadde anledning til om hverdagen å skaffe seg undervisning.

Unge karer som kom fra landsbygden inn til Kristiania og som
virkelig ville lære et fag, hadde ingen annen utvei til å skaffe seg mer
almenutdannelse enn ved a ga pa Søndagsskolen. For mekanikere var
det dessuten nødvendig å lære tegning og da måtte de søke Den
Kongelige Tegneskole, hvor det var undervisning fra kl. 19 til 21 de
fem første kveldene i uken. Der var det undervisning i frihåndstegning,
projeksjonstegning og maskintegning. Llndervisningen tok minst to til
tre år. Søndagsskolen hadde lokaler i Kongens gate 22 og tegneskolen
i Apotekergaten.

Det skulle adskillig energi til for gutter som bodde ved Sagene,
først a lia en arbeidsuke pa 60 timer, så kveldsskole fem kvelder å to
timer og på toppen av det skole fra 7 til 10 søndag morgen.

Men det var mange av læreguttene ved Myrens Verksted som lok
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slik undervisning. Min far var en av dem. Han var fra Ullensaker og
hadde ikke annen utdannelse enn den han hadde fått på en landsens
almueskole. Allerede før han ble konfirmert måtte han hjelpe sin far
i hans smie. Atten år gammel fikk han i 1867 plass som læregutt
ved Myrens Verksted. Han måtte da med en gang begynne på «Søndags
skolen» og på Den Kongelige Tegneskole.

Efter fire-fem år kunne de unge mekanikere overta selvstendig
arbeide og snart sendes ut som montører, og min far kom tidlig ut på
monteringsreiser. I tiden fra 1878 til 1884 ledet han en dampsag med
høvleri i Åmot i Østerdalen. Jeg ble født mens mine foreldre bodde
der oppe. Fra 1884 var han igjen knyttet til Myrens Verksted til han
i 1889 ble verksmester ved Hjula Væveri.

Det var ikke noe særsyn, at erfarne mekanikere fra Myren havnet
i betrodde stillinger innen andre industribedrifter omkring i landet.

Jeg vil forsøke å gi et bilde av hvordan det så ut ved Sagene i midten
av åttiårene og hvordan utviklingen har omskapt bydelen til det den
er idag.

Mange av de gamle bygningene er efterhvert försvunnet, men litt
står igjen. Om vi tenker oss at vi tar en tur rundt i Sagene, så vil jeg
gjøre rede for hvordan Sagene har sett ut og hvordan livsforholdene
har vært, inntil Sagene mer og mer utviklet seg til et boligdistrikt, hvor
bare en mindre del av innbyggerne er knyttet til bedrifter pa stedet.

Vi bør begynne rundturen nede ved foten av bakken opp til Gamle
Akers kirke.

Veien hadde før i tiden et noe annet løp der nede enn na. Den gjorde
en sving bortom foten av Akersbakken hvor det pa den nordre siden
lå et enetasjes hvitt murhus, som tilhørte bakermester Iversen, og hvor
senere hans sønn lærer Iversen ved Borgerskolen bodde. Maridalsveien
bøyet så av til høyre mot Schultzehaugen. Før min tid var det bru over
Akersbekken her.

Efter at Akersbekken omkring 1880 var lagt i rør et stykke ovenfor
brua og nedenfor ut til Akerselva, ble det en åpen plass nedenfor vei
svingen. Jeg synes å huske, at det sto en kommunal benk ved svingen.
Omtrent midt på plassen lå det et av de kjente grønne hus.
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Schultzehaugen fra begynnelsen av 1860-årene.
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Vi går videre og har på høyre side Indremisjonens nye store sosiale
anlegg hvor før Schultzehaugen lå. I åttiårene var det en fin stor frukt
have som gikk fra husene og ned til veien. Det var verkseier E. M.
Erichsen som eiet Schultzehaugen, og som bygget det nye huset og
plantet frukthaven ca. 1860.

På den andre siden av Maridalsveien rett overfor Schultzehaugen
lå det en smie. Det var et lite tømret hus, hvor smeden hodde. Selve

smien lå like inn til huset på oppsiden og hadde inngang fra
veien. Det var ikke store greiene, men det var allikevel en liten have
mot syd.

Fra Schultzehaugen og et godt stykke oppover var det ikke noen hus.
På høyre side var det litt skråning opp fra veien med et plankegjerde
overst. Bak dette lå leirtakene for Erichsens teglverk. I begynnelsen av
nittiårene ble bakkekammen gravet ut og en rekke av murhus begynte
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å reise seg langs Maridalsveien. Jeg husker at de grov ut bakken, og da
fant de en gammel vannledning som hadde gått langs veien. Det var
hulborede tømmerstokker skjøtt sammen med rørstumper.

På den andre siden av Maridalsveien var det en dal med grønne
enger. På forsommeren var engene gule av åkersennep, som især om
morgenen hadde en intens duft. Ennå idag minnes jeg denne dalen når
jeg kjenner lukten av åkersennep.

I bunnen av dalen gikk Akersbekken, men allerede i begynnelsen av
nittiårene ble bekken lagt i rør, og de begynte å fylle igjen dalen. Fyl
lingen av dalen drev de på med i flere år. Nå ligger Alexander Kiellands
plass på den øvre del av fyllingen.

Vi er kommet til Waldemar Thranes gate, som krysser Maridalsveien
der hvor Trindserudbakken tar til.

Da arbeidet med Waldemar Thranes gate begynte, måtte de legge en
fylling over dalen efter at bekken i bunnen av dalen var lagt i rør. Jeg
husker ikke med sikkerhet når de tok til med den fyllingen, men det
måtte være omkring 1893. Gaten var farbar iallfall for fotgjengere

før 1897.
På østsiden var det en smal vei bort til Akerselva hvor det gikk bru

mellem teglverkene. Denne veien gikk omtrent der hvor nå Waldemar
Thranes gate fortsetter bort til Sannerbrua.

Vi bør ikke gå videre oppover før vi har sett litt nærmere på området
omkring den nåværende Sannerbrua. Her ligger nå tett i tett med
fabrikker og endel boligbygg. Går vi over brua, så er det til venstre
ikke fullt så tettbygd og ved elvebredden står en høy fabrikkpipe.
Denne pipen er det eneste som står igjen av de store teglverkene som
lå nede i dalen.

Det var eieren av Schultzehaugen Edvard Martinius Ericbsen
som før 1850 begynte teglverksdrift både på oppsiden og nedenfor
Schultzehaugen. Til eiendommen hørte vannrettigheter i Akerselva,
som E. M. Erichsen utnyttet bl. a. til drift av finérsag. Dessuten ble det
ved hjelp av snordrift overført kraft til drift av maskinerier for tegl
verkene.

Bilde nr. 4 viser teglverkene øvreverket og mellemverket som
de så ut i åttiårene. Omtrent midt på bildet ser man en betydelig hus-
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gruppe, hvor arbeidslederne bodde og hadde kontorer. På en av byg
ningene var det tårn med urskiver til flere sider.

Verkseier Erichsen døde i 1885. Teglverkene ble en kortere tid drevet
av en av sønnene, og deretter overtalt av et selskap som drev verkene
inntil det ble slutt på leire uti nittiårene.

Vi går tilbake til Maridalsveien og går oppover «Trindserudbakken».
På venstre side bar vi en sammenliengende rekke av murgårder. Det
er gårdene fra nr. 46 til nr. 54. Disse ble bygget i begynnelsen av nitti
årene unntagen nr. 48, som lå der fra før.

På østsiden av bakken ruver nr. 45, som vi kalte «boligen», bygget av
verkseier Erichsen for sine arbeidere.

Teglverket som hørte under Schultzehaugen. Sett fra Ringnes bryggeri ca. 1880.
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Trindserud, Maridalsveien 51. Foto: Fr. Møller 1953.
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Nr. 51 er Trindserud. Det er restene av en gammel bondegård. Jeg
husker godt at den lå mere fritt før nr. 47 og nr. 49 ble bygget. Noe
staselig hus er Trindserud ikke lenger. Første etasje ser ut til å være ute
av bruk som bolig og lå før høyere i forhold til Maridalsveien. Denne
er senere blitt hevet noe på dette punkt.

Fra Trindserud gikk det en vei i bakkeskråningen ned til Våghalsen
ved Akerselva. Veien er ikke synlig nå. Straks ovenfor Trindserud
hadde man da utsikt over dalen.

Omtrent rett frem ser vi nå Sagveien, men vi snur oss litt til venstre og
følger Maridalsveien. På hjørnet lå det da en lav trebygning hvor
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Utsnitt av Næsers kart jra slutten av 1850-årene.
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Gårdssiden (vestsiden) av Maridalsveien 56. Bygningen er nu forlenget sydover.
Maleri av forf. 1901.

det var butikk, jeg tror kjøpmannen het Scobie eller noe lignende. Like
inn til hjørneliuset lå det til Maridalsveien to hus, som vi kalte Janse
kroken. Huset nærmest hjørneliuset var ganske lite i én etasje med
gavlen mot veien. Det var på oppsiden av det vesle huset en trang
passasje til et knøttende lite gårdsrom. På oppsiden av passasjen lå det
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et toetasjes trehus av den typen med «leiligheter» på ett rum og et halvt
kjøkken. Dessuten rom på «kvisten». Såvidt jeg husker hadde det før
vært inngangsdør fra Maridalsveien til kjøkkenet i første etasje. Huset
hadde nr. 57.

I sin bok «En liten gutt ifra Vaterland» forteller Nicolai Heiestad
at han en tid bodde i Maridalsveien 47. Slik som han beskriver huset
må det ha vært i Jansekroken han har bodd. Han må ha forvekslet
numrene 47 og 57.

Før vi går videre opp langs høyre side av Maridalsveien snur vi oss
og går litt nedover på venstre side. Det er nødvendig å forklare litt om
Maridalsveien nr. 56. Den ligger øverst i rekken av murgårder på vest
siden. Denne gården så annerledes ut i åttiårene. Før murgårdene nr. 54
og 52 ble bygget var det fri utsikt fra sydfasaden av nr. 56. (Bilde s. 256.)

Efter at nr. 52 og 54 var bygget ble nr. 56 forlenget nedover og
fasaden mot gaten ble omgjort, så det hele ser ut som en sammenhengende
murgard. Like inn til nr. 56 kommer så en gammel toetasjes tregård
nr. 58. Hit ned gikk den store haven som hørte med til nr. 64.

Vi går videre og ser på høyre side tre enetasjes hus, liggende efter
hverandre. Disse husene lå der i åttiårene, men så da noe nyere ut enn
idag. (Bilde s. 258.)

Det første er nr. 61, et forholdsvis lavt trehus, med en muret to
etasjes bakbygning. Huset tilhørte i min barndom en tysk blikkenslager
Anton Frantz. Verkstedet hans lå i første etasje i bakbygningen. Han
døde i begynnelsen av nittiårene.

Det var skikk og bruk ved Sagene i gamle dager, at de som på en
eller annen måte hadde kjent avdøde, leverte kranser i sorgehuset
kvelden før begravelsen. Mine foreldre hadde i mange år vært kunde
hos blikkenslageren. Da skulle det sendes krans, og jeg måtte om kvelden
bringe den ned. Jeg ble bedt inn i stuen. Der satt flere nonner, så
jeg forsto at familien var katolsk. Men det satt også to andre der,
nemlig «Fredens engel», mor og datter. For en gutt, som av og til så
«Fredens engel» i virksomhet, moren med lirekassen på en liten vogn
og datteren med sin «triangel», var det uvant å se dem i «sivilt» antrekk.
Når de dro rundt med lirekassen, var de tullet inn i stritørkler og hadde
store blåforklær.
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Huset nr. 63 er kanskje enda mer beskjedent enn nr. 61. Der bodde
i min tidligste barndom en gammel vognmann som het Andersen. Jeg
har sett tre generasjoner vognmenn Andersen i den gården. Den eldste
var stadsvognmann. Sønnen og sønnesønnen fortsatte forretningen som
arbeidsvognmenn. Stallen var inne i gården og forbi stallen var det en
slags privat gjennemgang over til Sagveien.

Det tredje huset nr. 65 bærer ennå et litt finere preg. Det var
i åtti-nittiårene bolig for bestyreren av «Snellefabrikken», som lå inne
på tomten og som hadde sitt lager på et ganske stort grunnstykke, som
har nr. 67. Da jeg var smågutt, var det en englender. Mr. Keen, som var
bestyrer. Det jeg husker best av Snellefabrikken var det store lageret
av bjerke- og orestokker, som lå til tørk og som om sommeren virket
behagelig kjølende når vi i solsteken gikk forbi.

Husrekken 61 —65 Maridalsveien. Nr. 61 tilhørte i sin tid blikkenslager Franz.
Foto: Fr. Møller 1953.
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Ovenfor Snellefabrikkens materialtomt kommer så en sammenhen
gende eiendom som har nummerne fra 69 til og med 75 og omfatter de
arealer og bygninger som kalles Løkkegården.

Bygningene ser stort sett slik ut idag som i åttiårene. Den gamle
hovedbygning som har nr. 73 strekker seg omtrent vest-øst
mellem Maridalsveien og Løkkegårdsbakken (Sagveien). Gårdsplassen
på nordsiden av hovedbygningen hadde før i tiden adkomst til begge
veiene. På nordsiden av gårdsplassen ligger den gamle uthusbygning
hvor det var plass både for kuer og hest. Jeg kan ikke huske at det
var kuer og hest der. I den ende som vender mot Maridalsveien
er et stort bryggerhus, og over dette var det bolig for gårdskaren.
Han het Amund, og konen het Berthe. De hadde to sønner, Hans og
Aksel, og en datter, Karoline. Hans ble formann i høvelavdelingen
på Myrens Verksted, og Aksel var sjømaskinist og ble senere vaktmester
på Lilleborg Skole.

Hovedbygningen og uthuset ble bygget i begynnelsen av 1850-årene
istedet for en eldre trebebyggelse som like før brant ned. Løkkegården
hadde fra gammel tid vært handelssted. Efter brannen sto det igjen et
stabbur nær Maridalsveien. Stabburet ble stående ved siden av den nye
hovedbygning inntil for firti-femti år siden.

Hovedbygningen er av mur i to etasjer med kvistleiligheter og inne
heldt opprinnelig en rommelig butikk i den østre del med inngang fra
gårdsplassen. Nå er butikken gjort om til bolig. (Bilde s. 260.) Bygnin
gens hovedfasade vender mot syd og fra havestuen i første etasje utgang
til den gamle frukthave, som ennu er bevart.

Navnet Løkkegården, som fremdeles brukes, skriver seg fra den
første kjente eier som het Løkke. Efter ham kom først Hans Hansen
Løvestad, og så hans enke Maren Nielsdatter. Hun giftet seg senere
med Nils Gulbrandsen, som var papirmester ved en papirmølle på
Labakken. Maren Nielsdatter overlevet sin annen mann og fortsatte
driften av stedet inntil hun i 1843 overdro eiendommen til Christian
Olsen, som var gift med hennes brordatter Karen Johanne.

Det var Christian Olsen som drev eiendommen og forretningen under
den sterke utvikling i og efter femtiårene, og som efter brannen bygget
de bygningene som ennå står. Christian Olsen ble 81 år gammel, og døde
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Lokkegården. Hovedbygningens nordside. Foto: Tr. Møller 1954.
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juledag 1891 mens han var i Gamle Akers kirke. Ved sin dyktighet og
sammen med sin meget arbeidsnyttige hustru arbeidet han seg opp til
stor velstand.

Kort tid efterat Christian Olsen hadde ført opp den nye hoved
bygningen, bygget han en stor leiegård Maridalsveien 75. Det er en
treetasjes murgård langs Maridalsveien med gårdsplass og innganger
mot Sagveien. Den er fremdeles i bruk. Mot nordre ende av leiegården
ble det bygget en liten enetasjes murbygning med kvist. Den danner
avslutningen av området mot nord og former det skarpe hjørnet, hvor
Sagveien forener seg med Maridalsveien. Her var det mange år barber
stue, og hjørnet ble kaldt «balberhjørnet».

Det var vesentlig folk, knyttet til de nye fabrikkene som bodde i
Maridalsveien 75. Fra min tidligste barndom husker jeg adskillige av
dem som bodde der.

Min mormor, som bodde der, husker jeg selvsagt best. Hun var fra
Hallingdal og tjente i noen år på Woxen i Aker, hvor hun giftet seg
med gårdskaren Nils Andersen. Mor ble født mens de bodde på Woxen.
De flyttet til Løkkegården i slutten av femtiårene, da min morfar ble
betjent på Tugthuset. Han døde allerede i siste halvdel av sekstiårene.
Mormor må ha vært usedvanlig kyndig i både matlaging og i husstell.
Da hun ble enke, begynte hun som selskapskokke og drev med vask
og strykning. Såsnart min mor var konfirmert, måtte hun hjelpe sin
mor i hennes arbeide.

Barberen på hjørnet het Olsen. Han var også parykkmaker. Utstyret
i barberstuene var dengang meget enkelt. Lørdag eftermiddag var barber
stuen full av folk, ellers var det stille.

Vi smågutter gikk dit hen når vi skulle få klippet hår. Når dette var
ferdig, ble håret børstet med en stor valse med børste rundt og håndtak
plasert slik at valsen kunne rulles over hodet. Jeg har ingen förmening
om hvordan eller hvor ofte børstevalsen ble renset.

Et lite besøk i butikken i Løkkegården. Lokalet var rommelig med
inngang fra gårdssiden med en høy stentrapp uten handrev. Det var
Christian Olsens sønn Otto som greide med butikken og var så å si hele
dagen å finne bak disken. Dengang hadde kjøpmennene lang arbeidstid

fra åttetiden om morgenen til ved åttetiden om kvelden. Vanligvis
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bodde de i samme gård som butikken Otto Olsen bodde sogar i samme
etasje.

Ute på gårdsplassen kunne man få kjøpt ved, som ble solgt i porsjoner
helt ned til fem øre. Ved-handelen var gamle Christian Olsens domene
de siste år han levet. Hans frue Karen Johanne bodde i Løkkegården
til sin død i 1904. Hun var da 89 år gammel.

Eiendommen er fremdeles i familiens eie, idet den tilhører barne
barna, ifølge et gavebrev av 1904. Den drives av Interessentskapet
Løkkegården med avdelingsingeniør Olav Nordlid som bestyrer.

Yi går nå over til venstre side og har da først nr. 60 på hjørnet av
Lofotgaten. Såvel denne gården og nr. 62 på det andre hjørnet og nr. 62 b
er av disse karakterløse kasernene fra århundreskiftet. Nr. 64, derimot,
som ble bygget i tredveårene, virker velgjørende. Det er et stort kompleks
med fasade både mot Maridalsveien, Klaus Riis gate og Vøyensvingen,
omkring en rommelig gårdsplass.

Hele det område som dekkes av Maridalsveien 60 til 64 foruten Lofot
gaten, tilhørte i min barndom kaptein, senere oberstløytnant Morten
Magnus. Eiendommen kaltes Regineborg. Hagen strakte seg helt ned
til Maridalsveien 58. Det var et høyt gjerde mot Maridalsveien. Øverst
oppe nesten mot Klaus Riis gate var innkjørselen, og ved siden av den
var en liten portnerstue, som lå litt ute på fortauet.

I St. H. XIX, s. 207, finnes en skildring av oberstløytnant Morten
Magnus med frue, skrevet av Elisa Tandberg. Hun forteller om det ene
stående arbeid de utførte blant folk som var knyttet til fabrikken ved
Sagene, og barna. Det er en glede å lese om dette for en som i barneårene
har vært med om lørdags eftermiddagene da det var sangtimer for barn.
Det var ikke sangundervisning i egentlig forstand, men han lærte oss
å bli glad i å synge sammen. Seiv elsket han sang og hadde en vakker,
varm stemme. Hans lysende skikkelse og vennlige sinn hadde en ufor
glemmelig innflytelse på oss barn.

Jeg var tilstede da han ble begravet på Vår Frelsers gravlund påske
aften 1924. Det gjorde et sterkt inntrykk på meg da en liten flokk av
hans veteraner sang ved graven.

Nå lever vel ingen av dem som i voksen alder deltok i hans sangmøter,
og færre og færre blir det av dem som minnes ham fra barneårene.
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Hammergården, Maridalsveien 68. Foto Erling Hofmo. 1920.

bygningen ble revet for 5—6 år siden.
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Snart er han glemt. Ville det ikke være riktig om en eller annen gate
i nærheten av hans virkested fikk bære hans navn. (Om Lofolengaten
kunne cmdøpes til Morten Magnus gate?)

Vi ser litt nærmere på Klaus Riis gate. Det var omkring 1900 at de
begynte å arbeide med gaten, men det tok lang tid før gaten ble slik
som den er idag. I åttiårene var det en stor hage fra Maridalsveien og

Maridalsveien lå Hammergården
nr. 68 til Maridalsveien.

ned til Iladalen. Et stykke inn fra
med uthus og tjenerbolig. Den hadde

i gården, og husene var da i god
og husene forfalt. Selve hoved-

I nittiårene hodde familien Weihe
stand. Efterhvert ble hagen rasert,

På øvre hjørne av Klaus Riis gate ligger fremdeles Maridalsveien
nr. 70. Her hodde i åtti-nittiårene enkefru Olsen, som i liten skala
fortsatte sin manns såpesyderi. Nå er såpesyderiet forlengst lagt ned
og huset, som er bra vedlikeholdt, brukes til boliger.

Tett inn til nr. 60 ligger nr.72 og nr. 74, som har felles innkjørsel
fra Maridalsveien, og som fra lang tid tilbake dannet en felles enhet.
Fra slutten av femtiårene tilhørte det hele kompleks Hjula Veveri, og
de som hodde der var på et eller annet vis knyttet til denne bedrift.
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Bygningene står i det vesentlige som dengang, men tomtearealet er
betydelig mindre, idet Vøyensvingen skjærer igjennom det som før
var hager og løkke ned mot Iladalen. En moderne murbygning til
Vøyensvingen danner med sin gårdsplass et dypt hakk i gårdsplassen
til nr. 72. Selve bygningen nr. 72 er en ganske stor trebygning i to
etasjer, og dessuten leiligheter i kvistetasjen. Bygningen som er fra ca.
1830-årene, var i min ungdom meget velholdt. Huset ligger et godt
stykke inn fra Maridalsveien, og mellem veien og huset var det en hage
med unge bjerketrær, grusede ganger mellom gressmattene, og et
lysthus av syrinbusker med «ryggen» inn mot nr. 70. Innkjørselen gikk
mellom denne hagen og søndre ende av nr. 74 og gikk inn forbi nordre
ende av nr. 72 til dettes gårdsplass. Gårdsplassen til nr. 72 strakte seg
helt nedenfra baksiden av Hammergården og opp mot indre fløy av
nr. 78 Biermannsgården.

Øverst på gårdsplassen opp mot Biermannsgården lå et lite enetasjes
hus. Baksiden av dette hus vendte mot nr. 76. Der bodde en arbeider
ved Hjula Oluf Hansen med kone. Like nedenfor dette huset og
inn mot uthuset sto en av disse store søppelkassene som til visse
tider temmelig sjelden ble tømt, og som var felles for leieboerne
i nr. 72 og nr. 74.

Uthuset inneholdt alt som dengang hørte med til et skikkelig uthus.
Mot vestsiden var det stall med høyloft. Mot øst var det priveter, ved
boder og andre boder, og over en fløy mot gårdsplassen for nr. 74 var
det tørkeloft. Inne i en krok i uthuskomplekset var det en liten gang
eller smalt rum som tjente til pissoar. Her sto det en tønne som, når
den var full, ble hentet og erstattet med en tom ditto. Såvidt jeg vet ble
innholdet brukt i ullvaskeriet på Hjula. Under taket over pissoaret
hang det en rad med seildukspøser et minne fra tidligere brannvern.

Jeg kan godt huske de fleste av dem som i åtti-nittiårene bodde i det
store rommelige huset nr. 72. På kvisten, hvor det var ganske god plass,
bodde to familier. Det var et barnløst ektepar som bodde i den nordre
delen. Mannen het Alexander Hansen, og var en bror av Oluf Hansen,
som er nevnt før. Alexander Hansen var formann i en av avdelingene
på Hjula.

I den søndre del på kvisten bodde et eldre ektepar, Andersen, som
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Maridalsveien 74 fra gårdssiden.
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hadde en sønn og en datter. Gamle Andersen var syk og sengeliggende.
Han hadde tidligere arbeidet på Hjula. Sønnen, Johannes, var vel på
den tid i tredveårene, og var ansatt hos Rich. Andvord. Det som dengang
gjorde ham kjent, var hans mange oppfinnelser.

Han var øyensynlig et oppfinnertalent og patenterte mange opp
finnelser i tiden fra 1888 til ut i nittiårene. Jeg må nevne et par av de
mer kuriøse oppfinnelsene. Det rareste var et sigarmunnstykke. Sigaren
var ikke stukket inn i munnstykket, men lå oppå dette, og spissen av
sigaren var ikke skåret av. Derimot gikk det fra munnstykket en hui
spiss oppover som stakk inn i sigarens underside. Fordelene skulle
være at sigaren kunne utnyttes bedre. I sterk kulde kunne sigarens
gloende ende vendes mot ansiktet og varme nesen.

En annen raritet var et fjærende innlegg til å legge under hælen inne
i skoen. Det skulle gi en viss spenstighet i gangen. Det ville føre for
langt å nevne hans mange oppfinnelser, hvorav flere var ganske interes
sante. Jeg tror ikke han høstet større utbytte av oppfinnelsene, og han
døde tidlig under ulykkelige omstendigheter. Hans yngre søster Julie

ble kontorsjef i en av byens større forretninger.

Foto Fr. Møller 1953.
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I husets annen etasje hodde kasserer Lystad. Han hadde mange barn.
De var eldre enn jeg, så jeg kjente mindre til dem, men jeg vet at de
var meget musikalske. Den ene av døtrene var pianistinne og ga infor
masjonen Mens sønnene studerte hodde de i et stort værelse i første
etasje. En av dem, Einar Lystad, ble direktør i Kreditkassen. De to
andre, Hjalmar og Harald, ble leger, den siste en kjent øyenlege i Oslo.

Av andre som hodde i første etasje, husker jeg best et eldre ektepar
Johansen. Han arbeidet på Hjula. Konen var glad i blomster, og

hennes vinduer var fylt av blomstrende planter.
Vi vil nå se litt på nr. 74, som ligger ut mot gaten. Idag er huset

upusset, og en smal forhage med lavt stakitt er det lite igjen av. Det
er trekk ved huset som tyder på at det er bygget tidlig på attenhundre
tallet. Det har to etasjer, og mange rum på kvisten, men takhøyden er
liten. I første etasje var det butikk, hvor de solgte alle slags kortevarer
og slikt, men mest var det simple arbeidsklær blåklær ble de kalt.
Han som hadde forretningen het Ole Olsen, men hadde oppnavnet
«Ola Buttihue».

Han drev forretningen ved siden av sitt arbeid på Hjula. Arbeids
klærne ble sydd av hans to døtre. De hodde på kvisten sammen med
en bror. Produksjonen av arbeidsklær var vel en beskjeden forløper
for nåtidens storproduksjon av den slags varer.

Olsens øvrige familie, fruen og tre gutter, bodde ved siden av butikken
i første etasje. Innerst mot gården i første etasje var det også en liten
«leilighet» med et rum og kjøkken, hvor det hodde en eldre veverske.

Oppgangen til annen etasje var i en sidebygning, som gikk i ett med
en fløy av uthuset. I annen etasje hodde mine foreldre fra 1890 til 1897.
På kvisten hodde foruten de tre av Ole Olsens barn, to fabrikkpiker
i hvert sitt rum. Det var et felles kjøkken for dem som hodde der.
(Bilde s. 265.)

Tett inntil nr. 74 ligger et lite hus nr. 76. Der hodde i 1890 en
vognmann som het Skjolden. Han satte huset i den stand det fremdeles
er. Tidligere var det inngang fra gaten omtrent midt på huset med et
bislag som raget ut på fortauet. Der hvor porten er nå, var det før en
åpen innkjørsel. Før veggene ble bordkledd var det nakne, rødmalte
tømmervegger.
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Så kommer Biermannsgården, nr. 78, som før hadde nr. 78 og 80.
I åttiårene var eiendommen betydelig større enn den er idag. Mot
Maridalsveien gikk den som idag fra nr. 76 til nr. 82, men mot
vest gikk den helt ned mot bunnen av Iladalen.

Bygningen langs Maridalsveien var som nå, med et gammelt enetasjes
hus med port omtrent midt på. Innover lå en-etasjes hus omkring tre sider
av et stort tun. Bygningen innerst var den største, og lå omtrent nord-syd.
Bygningen vest-øst var dels uthus og dels beboelseshus forbundet med
huset langs Maridalsveien. (Biide s. 269.) Alt som lå nord og vest for
denne bebyggelse var løkker, hvor det ble dyrket for til besetningen i
fjøset og poteter. Den søndre del av Maridalsveien var hage, som grenset
inn mot gårdstunet, men skilt fra dette med et gjerde. Hagen og tunet
var et fredelig område kranset av hagens trær og de lave husene.

I den søndre del av den lange indre bygning var det sløydskole, en
stor sal som gikk tvers igjennom huset, var snekkerverksted, så kom
skomakerverksted mot tunet og bokbinderverksted mot løkken.
Derefter kom bolig for snekker Andersen, som ledet undervisningen med
spesiallærere for skomakerverkstedet og bokbinderverkstedet. Så snart
jeg ble stor nok gikk jeg på snekkerskolen.

Mine foreldre som i noen år hadde bodd i Østerdalen, flyttet i 1884
tilbake til Christiania og bodde i Biermannsgården til sommeren 1890.
Vi bodde i den indre, lange bygning, hvor det dessuten bodde en farver
ved Hjula, Anton Hansen, og en pakker ved Graah Spinneri, Andersen.
I den nordre ende av bygningen var det fjøs og för-rum. Fjøset med
tilhørende rum var adskilt fra boligdelen med et stort gjennomgående
portrum.

Fløyen langs gårdstunets nord-side var uthus med doer, vedboder
og stall for en hest. Så kom en mindre en-etasjes bygning som var
forbundet med bygningen mot Maridalsveien. I den delen av bygningen
som lå nærmest uthuset, var det en liten leilighet hvor det bodde en
dagarbeider ved Hjula, Herman Hansen, som hadde 3 barn. Han døde
tidlig, og hans kone Anna klarte å forsørge barna.

I resten av bygningen var det et par mm, som hørte sammen med
andre rum i huset mot Maridalsveien. Det ble på sett og vis en fin
leilighet, og der bodde farvermester Ehrlenbruch med familie. Ehrlen-
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bruch var farvermester ved Hjula, og var av tysk opprinnelse. Det var
ikke vanskelig å se at han var tysk. Han var av den gamle joviale
typen, tettvokset og med helskjegg. Hver søndag morgen sto han i
porten mot gaten iført røkejakke og perlebroderte tøfler og med sin
tyske langpipe med porselenshode. Farvemesterstillingen ved Hjula
fulgte Ehrlenbruchs gjennem tre generasjoner.

På nedsiden av porten lå den antagelig eldste del av husgruppen mot
Maridalsveien. Der bodde siden 1881 «kvegholder» Hans Andreas Olsen,
som sammen med sin kone drev fjøset. Hans kone var den type som
titulertes mor Mor Olsen i Biermannsgården. Titulaturen for gifte
kvinner var noe flytende den gang, men titelen mor ble ofte brukt som
uttrykk for både aktelse og respekt, og dette var i høy grad tilfellet med
Mor Olsen i Biermannsgården.

For det første besørget hun melkingen av 10—12 kuer i fjøset morgen
og kveld. Morgenmelken ble kjørt ut til faste kunder nedover Griiner
løkken, men kveldsmelken ble hentet i Mor Olsens kjøkken ute ved
porten, og hun foresto utmåling og salg. Når så melken var solgt, kom
vasken av kjørler og spann. Men dette var bare en side av hennes virk
somhet. Hun drev spiseforretning med middagsservering, og leverte
matspann med middagsmat til fabrikkarbeiderne. Like efter kl. 13 kom
de faste spisegjestene og gikk gjennem kjøkkenet ned i stuen for å få
servert middag. Det er mulig at Mor Olsen hadde en liten hvilestund
efter middagsoppvasken før kveldsmelkingen begynte, så hennes arbeids
dag var lang. Kraftig og rolig var hun, og var alltid i godt humør.

Mannen Hans Olsen var hele dagen i arbeide med fjøset og
kjøringen.

Olsen døde i 1903 og Mor Olsen ble boende i ledigheten til 1906
da hun reiste til Amerika sammen med sin eneste datter.

Før vi forlater Biermannsgården, bør jeg fortelle litt om denne
gamle gården. Den tilhørte i begynnelsen av attenhundretallet høker
Joh. Fred. Biermann, hvis far var innvandret fra Tyskland. Han eiet
flere hus med løkker i Maridalsveien. Dessuten eiet han Gjetemyren
gård like ved siden av Nordre Gravlund. Før sin død i 1852 stiftet han
flere legater. Blant disse var «Den Biermannske Skoles Legat». Dette
legat var tillagt Maridalsveien 78 og 80 (det som dannet «Biermanns-
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Biermannsgården. Østfløyen mot gaten, slik den antas å ha sett ut da Biermann

gården») foruten nr. 82 og 84 samt en kapital på 2000 Spesiedaler.
Skolen skulle være en mindre borgerskole for barn ved Sagene, så disse
kunne få bedre utdannelse enn den almenskolen ga. Tanken med
legatet var, at inntekten av eiendommene og pengebeløpet skulle dekke
utgiftene utover hva skolepengene måtte innbringe.

Til å bestyre legatene hadde Biermann oppnevnt to executores, nemlig
professor i orientalske sprog, Holmboe, og overrettsprokurator Rasch.
Disse skulle sammen med sognepresten i Gamle Aker danne bestyrelsen
av Den Biermannske Skole.

For å skaffe brukbare skolelokaler ble den tidligere uthusbygning
ombygget. Det ble derved skaffet store og rummelige lokaler foruten
rum for lærer. Det viste seg at det ble knapt med penger, hvorfor eien
dommene Maridalsveien 82 og 84 ble solgt til M. E. Nord.

Undervisningen tok til i januar 1856 med cand. theol. A. Richter
som førstelærer og bestyrer. Han forlot skolen i 1859, og i hans sted
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ble ansatt stud. theol. Saxegård. Efter at han hadde tatt teologisk
embedseksamen forlot han i 1866 skolen. De økonomiske forhold for
skolen ble stadig vanskeligere. Christiania Kommune interesserte seg
lite for skolen. Christiania Sparebank ydet riktignok bidrag, men elev
antallet minket, og i slutten av syttiårene måtte skolen gå inn. Det ble
da innrettet flere familieleiligheter, og det var en tid ingen undervisning
i de tidligere skolelokaler. Det sees av legatets bøker at Kristiania Almue
skoler leiet lokaler i Biermannsgården fra 21. oktober 1879 til 1. ok
tober 1881. Det var i en periode da Sagene skole ble ombygget og
utvidet.

Det fremgår videre av bøkene at løytnant Morten Magnus bodde
i Biermannsgården fra 1880 til første juli 1883. I en del av denne tiden
hadde han også lokaler for sine sangmøter i Biermannsgården, nemlig
fra desember 1880 til 1. oktober 1882.

Jeg vil også nevne et annet navn fra den tid, nemlig mekaniker
Jakob Enberg, som bodde i Biermannsgården i 1878 og 79. Han arbeidet
da ved Myrens verksted, men reiste senere til Frankrike, hvor han
opprettet fabrikker for hesteskosøm. Jeg traff ham i 1937, da han var
her på besøk. Han fortalte at han alltid måtte opp og se Biermanns
gården. Han hadde solgt sine sømfabrikker til Mustad, men var firmaets
generalinspektør for sømfabrikkene. En hesteskofabrikk drev han frem
deles seiv. Han var mange år tilbake norsk konsul i Lyon, hvor han
bodde. Han døde i 1942, nær nitti år gammel.

Det skulle ikke vare så lenge før det igjen ble drevet undervisning
i de gamle skolelokaler. Fra 1885 ble rektor ved Kristiania Borger- og
Realskole, J. Jespersen, medlem av executorkollegiet. Han fikk istand
den sløydskolen som tidligere er nevnt.

Særlig snekkerskolen ble meget populær, og man kan vel si at den
har vært forløper for senere sløydundervisning først i folkeskolen og
senere også i realskolen. Efter at sløyd ble opptatt som undervisnings
fag i folkeskolen omkring 1890, hadde ikke lenger sløydskolen i Bier
mannsgården samme betydning som før, og søkningen ble stadig mindre
inntil denne undervisning ble nedlagt omkring midten av nittiårene.
Det største lokalet ble så i noen år leiet ut til lagring av møblei, og de
andre lokalene sammen med snekkerlærer Andersens leilighet ble
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slått sammen til en større leilighet. Vann og kloakk ble lagt istand for
hele gården. Før hadde leieboerne måttet hente vann fra vannposten
utenfor Mor Olsens kjøkkenvindu.

Mine foreldre flyttet sommeren 1897 påny til Biermannsgården til
den nye leilighet som var gjort istand. Vi ble boende der til sommeren
1900, da frk. Dietrichs pikeskole flyttet til Biermannsgården og leiet
hele den søndre del av indre fløy. Denne skolen ble drevet inntil den
gikk inn da frk. Dietrichs døde i 1911.

Av skolelokalene ble det største fra 1912 leiet ut til en studentförening,
som samlet unge kvinnelige fabrikkarbeidere til en kameratklubb, mens
de øvrige rum igjen bruktes til familieleiligheter.

Fra 1911 ble en av leilighetene i gården stillet gratis til disposisjon
for en arbeidsstue for barn. Den ble kalt den Biermannske arbeidsstue
for barn. Legatet ydet et kontant bidrag pr. år, som dekket utgiftene.
I denne arbeidsstuen fikk skolegutter om eftermiddagen undervisning
i skoreparasjon. Efterhvert ble virksomheten utvidet slik at det kunne
opprettes en lignende stue for piker, som fikk undervisning i søm.
I 1949 ble föreningen omorganisert og heter Barnas Fritidsstuer. Fören
ingen hadde av legatet foruten et kontant årlig bidrag, frie lokaler for
guttenes og pikenes undervisning, og gratis leilighet for skomakerlæreren.

Det kan ellers nevnes, at da Sagene skole under krigen ble beslaglagt
av tyskerne, fikk fem av skolens klasser lokaler i Biermannsgården,
og holdt til der inntil frigjøringen.

Efter frigjøringen viste det seg at omkostningene til vedlikehold av de
gamle bygninger ble uforholdsmessig store, likesom de sanitære forhold
var lite tilfredsstillende. Driften av fjøset måtte legges ned i 1937. Det
meldte seg da et spørsmål, hva man skulle gjøre med husene.

De bygningene som ligger mot Maridalsveien har en betydelig anti
kvarisk verdi, så en fremtidig utnyttelse til utbygging av tomten måtte
skje på en slik måte, at disse bygningene kunne bevares. Vi satte oss
i forbindelse med Riksantikvariatet som i 1950 ga oss råd med repara
sjon og oppusning av de eldste bygningene. Arkitekt Henrik Bull målte
bygningene opp og hadde oppsyn med reparasjonene.

Reguleringsrådet hadde tidligere bestemt at det på tomten skulle
bygges en husrekke langs Vøyensvingen, og en rekke langs Maridalsveien.
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Dette ville i tilfelle bety at alle de gamle bygningene måtte rives. Vi
anmodet Riksantikvariatet om å forelegge saken for den antikvariske
bygningsnevnd. Efter dette ble det bestemt at den indre fløy og uthusene
kunne rives, mens bebyggelsen mot Maridalsveien og det lille huset
som slutter seg til inne i gården ble foreslått fredet, og er nå fredet.

Omtrent to mål av tomten langs Vøyensvingen ble bortfestet til
A/S Vøyensvingen 15. Byggingen begynte 1. mai 1953, og ble ferdig
våren 1955.

De fredede bygninger er forsynt med moderne sanitæranlegg og
er ellers satt i en slik stand at de blir tjenlige, ikke bare for Barnas
Fritidsstuer, men også for et daghjem. Det meste av de ikke bebyggede
arealer mot Maridalsveien blir nå gjort skikket som tumleplass for
barna, hvis foreldre er borte fra hjemmet fra om morgenen til ved
16—17-tiden. Det er styret for Barnas Fritidsstuer som i samarbeide
med legatstyret har tatt denne sak opp. Oslo Kommune har ydet
betydelige bidrag til istandsettelsen og moderniseringen av de fredede
bygningene.

Omtalen av Biermannsgården er blitt lang, men det tør være riktig
å gi en noenlunde fyldig oversikt over det gamle sted, som nå i over
hundre år har tilhørt den Biermannske Skoles Legat.
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