Hallgrim Thoresen:
EN RUNDTUR VED SAGENE

Viog
kommer
så til
Maridalsveien
og 84, som er Denne
et kompleks
av hus
som ennå
står
omtrent som 82
i åtti-nittiårene.
eiendommen
tilhørte i sin tid også Joh. Fr. Biermann. Det lave enetasjes buset
nr. 84
som ligger ut mot Maridalsveien er visstnok det eldste. Dette
buset var i tiden fra omkring 1806 til 1848 leiet ut til almueskole for
vestre Sagene.
Jens Jacob Jensen og Andreas Jensen
de før nevnte grunnleggere
av Myrens Verksted, gikk på skole i den gamle bygningen. Fru Jacobine
Kathrine Nord (f. 1821, d. 1917) gikk som liten pike på denne skolen.
I sine siste år bodde hun i det gamle huset og døde der 96 år gammel.
Fru Karen Olsen i Løkkegården gikk også på denne skolen.
Almueskolen i nr. 84 og Den Biermannske Skole i nr. 78 har ofte
vært forvekslet både i skrift og tale, men det som foran er fortalt vil
gjøre det klart, at dette var to helt forskjellige skoler.
Eiendommen nr. 82 og 84 strakte seg ned til Iladalen, men er idag
mot vest begrenset av Vøyensvingen. Eiendommen hørte med i den
eiendomsgruppe som av Joh. Fr. Biermann ved testamentet av 1844 ble
gitt til Den Biermannske Skoles Legat.
Som nevnt under omtalen av den Biermannske skole, ble eiendom
men Maridalsveien 82—84 i 1855 solgt til fullmektig M. E. Nord. Salgs
prisen var 1501 speciedaler.
Dette sted kom til å danne tyngdepunktet for den egenartede bedrift,
som i mange år var kjent under navnet Nords Ismagasin, og som var
bygget opp av Martin Edvard Nord.
1 «En rundtur ved Sagene, I» er trykt i St. Hallvard XXXVIII, 1961, side 241—272.
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Kart over det gamle Sagene. Tegnet av forfatteren.

EN RUNDTUR VED SAGENE

Biermannsgården fra gårdssiden.
Foto Fr. Møller 1953.
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Han var født i Larvik i 1817 og kom som ung mann til Kristiania.
Efter at han hadde vært underoffiser og tatt preliminæreksamen ble
han i 1847 bestyrer av Nedre Vøyen mølle, hvor han senere ble medeier.
Under den sterke økning av byens folketall ble det stadig mer vanske
lig å oppbevare levnetsmidler om sommeren. For å avhjelpe dette be
gynte M. E. Nord å bringe isblokker omkring både til matvarebutikker
og til private. Til å begynne med skar han is om vinteren på Akers
elva mellom Myren og Hjula. Det var i 1859 han tok til med dette.
Isen oppbevarte han inne på eiendommen Maridalsveien 82. Behovet
for is steg, og han leiet i 1868 endel av Iladalen, nedenfor nr. 78—80
og 82 —av general Christian Glad. Her anla han forsøksvis en kunstig
dam for isproduksjon. Vann til dammen tok han fra Akersbakken, som
gikk gjennom Iladalen. Grunnstykket hvor dammen lå
nr. 90 b til
Maridalsveien
kjøpte han i 1869 av general Glads dødsbo og la det
hele an i stor målestokk. Det ble to damrner
omtrent kvadratiske
ved siden av hverandre. Opp for vestsiden av nedre dam bygget han
en damvokterbolig og på sydsiden et stort islager, hvorfra isblokkene
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Foto Fr. Moller 1954.
Fra gårdsplassen mellem
Maridalsveien 84 og 86.

kunne bringes til kundene. Vann til dammene ble tatt fra byens nye
vannledning.
For fabrikasjon av iskasser og isskap bygget han et verksted langs
vestsiden av nedre dam. Lenger ned i dalen drev han et teglverk i
noen år.
På sin eiendom Maridalsveien 82 startet han en mineralvannfabrikk.
Tilberedningen av bringebærsaft og citronsaft besørget hans frue.
På passende steder i byen bygget han paviljonger hvor det i den varme
årstid ble solgt saftogvann, brus og selters. Jeg husker slike paviljonger
i Birkelunden, ved Vor Frelsers kirke, St. Hans Haugen, og jeg mener
at det stod en slik vis å vis Grand kafé.
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Fra Maridalsveien. Til høyre et trehus tilhørende nr. 86. Midt på bildet
«Balberhjørnet» mellom Maridalsveien og Sagveien. Foto Fr. Møller 1954.

Bedriften hadde sin blomstringstid i nitti-årene. Når det ikke ble is
nok fra dammene, ble det skåret is på Svartkulp, og blokkene ble kjørt
på slede ned til Iladalen. Helt fra Gjellumvannet ble det kjørt is.
I midten av åtti-årene demmet Nord opp den nedre del av Iladalen
nesten ned til Waldemar Thranesgate. Det ble en sjø hvor det om vin
teren var skøytebane. Nordishavet kalte han den. Det ble holdt kon
kurranser der. Om kvelden var banen opplyst. Det er sagt at det om
kring 1890 var elektrisk lys der. Anlegget lønnet seg visst ikke. Det var
langt fra byen og dårlige kommunikasjoner. I begynnelsen av nittiårene
ble det slutt.
Efterhvert fikk Nord en konkurrent, idet kjølemaskiner kom på
markedet. M. E. Nord døde i 1889, men hans sønn Paul Christian Nord
født 1860
fortsatte isforretningen til kort tid før sin død i 1933.
Av de husene som nå står på eiendommen ble de som ligger innerst
lengst fra Maridalsveien, i det vesentlige bygget av M. E. Nord, og noe
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Vøyenvolden sett fra Biermannsgårdens løkke. Gravningen til Griffenfeldts gate
er nettopp begynt. Foto B. H. Hagemann 1930.

ble bygget av P. Chr. Nord. Det lave trehuset mot Maridalsveien er som
før nevnt det eldste av husene. Et lite enetasjes hus ved siden av det
gamle trehuset er visstnok bygget av Nord.
En mindre frukthage er fremdeles i hevd ved husene. Ingeniør Karl
Nord forteller at et epletre
gravensten
som sto i haven da hans
bestemor i slutten av femtiårene kom til stedet, bærer frukt ennå idag.
Går vi noen skritt videre oppover Maridalsveien, kommer vi til nr. 86.
Det er et treetasjes murhus. Det må være bygget før 1860, for fra nyttår
1861 leiet Kristiania Kommune lokaler der for den nyopprettede faste
brannvakt ved Sagene. Vi kalte huset for den gamle brannvakten. Leie
forholdet varte til 1872, da nye lokaler ble leiet på den andre siden av
vei en litt lengere oppe.
Et lite enetasjes hus støter til nordgavlen av nr. 86 og hører til samme
nummer. Her var det restaurasjon i åttiårene. Folk kalte den Fallgruben.
Huset ligger litt lavere enn Maridalsveien, og det er noen rester av et
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Vøyenvolden og Sagene kirke tegnet av forfatteren fra et vindu i
Biermannsgården mai 1898.

rekkverk, som gikk langs fortauet og fortsatte oppover langs nr. 88, som
lå ennå litt lavere i forhold til veien.
Hele bebyggelsen på nr. 88, som var ganske stor, er nå vekk, og et
stort nybygget murhus ligger der hvor Vøyensvingen kommer opp mot
Maridalsveien.
Husene, som dannet nr. 88 begynte like inntil det lave trehuset som
hørte til nr. 86. Nå er det begynnelsen til en gatestump der. Huset nær
mest nr. 86 var et toetasjes trehus med butikk i den nordre del. Det
var kjøpmann Johan Larsen som eiet stedet og hadde forretningen der.
Hans frue og datter styrte kolonialforretningen. Seiv styrte Larsen med
et mindre bakeri og med ved- og furasjehandelen. Han døde forholdsvis
tidlig, men enken fortsatte bedriften sammen med en datter til hun
døde i meget høy alder.
Der livor Larsens husklynge sluttet begynte et åpent felt på vestsiden
av Maridalsveien, helt opp til de gamle husene som ennå finnes.
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Iladalen mot Lovisenberg, sett fra løkken utenfor Biermannsgården. Asken til
venstre var fredet, men ble fjernet ved den nye regulering. Bygningen ved
dammen var verksted for iskasser. Foto B. H. Hagemann 1930.

Bare ett hus lå dengang omtrent midt på det åpne feltet. Huset hadde
nr. 96 og kaltes fra gammel tid for «Låta». Min mor fortalte at det i
Låta hodde en kone, som drev med vask for folk. De skyllet tøyet i
Akerselva.
Strekningen mellom Larsens hus og Låta lå rett overfor Brannvakten
(den nye fra 1872). Man så her mot Iladalen, som var vårt skiterreng.
Det var en sterk skråning fra Maridalsveien, og den kalte vi for Brann
bakken. På den andre siden av dalen lå Madsebakken, som skrånet ned
fra Vøyenvolden. Det var den grommeste bakken, og der var et stort
hopp hvor det ble hoppet 12—14 meter.
Det var ikke rart utstyr vi hadde i åttiårene. Det var bra om vi hadde
furuski. Iladalen begynte på strekningen mellom Låta og Maridalsveien
nr. 104, hvor dalbunnen lå noe lavere enn Maridalsveien. Det var en
mur med rekkverk langs veien.
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Hvor fritt og übebygget øvre del av Iladalen var kan sees av en liten
skisse jeg tegnet i 1898 (side 151).
Nå er alt dette forandret. Griffenfeltsgaten skjærer tvers gjennom
Madsebakken. Nede i dalen ligger Ilakirken og en stor gressplen om
kranset av moderne bygninger. Nede i skråningen fra Maridalsveien går
så Vøyensvingen nesten ned til Wm. Thranes gate. På vestsiden av dalen
går Uelandsgaten fra Wm. Thranes gate helt opp til Nordre Gravlund.
Den store förändringen tok til i begynnelsen av tredveårene. Idet
gravingen såvidt var begynt, tok ingeniør Barthold H. Hagemann en
rekke fotos av terrenget og har latt meg få lov til å publisere et utvalg
av disse. På billedene vil man se hvordan det tok seg ut (side 150 og
152).
Vi er nå kommet så langt ned gjennom Iladalen at vi nærmer oss
Waldemar Thranes gate. Vi må se til å komme oss opp i Maridalsveien,
så vi kan ta turen gjennom Sagveien og følge denne i hele sin lengde.
Vi har tidligere nevnt at de gamle husene, som lå der hvor Sagveien
tar av, er revet og at en stor bygning er reist på hjørnet.
På høyre side av Sagveien ser vi nå til å begynne med ingen hus,
men for noen år siden lå her to hus tett inn til hverandre. Det var
nr. 3 og 5 til Sagveien. Begge disse husene lå slik til i forhold til Sag
veien at underetasjen i begge husene så ut som en kjelleretasje, skilt fra
veien ved en smal tarm av gårdsplass. Mot veien var det en mur. Ned
gangen fra veien til underetasjen for nr. 3 var litt sønnenfor huset med
noen trappetrinn ned. Gjennom en port i plankegjerdet kom man så til
den egentlige gårdsplass og til hagen, og da fikk man se at det som mot
veien så ut som en kjelleretasje ble til en frittliggende førsteetasje mot
syd og øst med utsikt utover dalen.
I underetasjen hodde klokker og lærer ved Akershus Landsfengsel,
Reinertsen. Hans tre sønner, Reinert, David og Ragnvald, var dels eldre
og dels yngre enn jeg. Den eldste
kaptein R. Reinertsen, som døde
i 1958
har gitt meg opplysninger om stedet og om dem som hodde der.
Husets eier stud. jur. Johnsen holdt til i annen etasje. I den største
delen av annen etasje hodde fullmektig Nagel hos M. E. Nord.
Vi kan ikke gå forbi stedet, bvor Sagveien nr. 3 lå uten å nevne clen
hagen som hørte til huset. Den lå på sydsiden av huset i skråningen mot
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Sagveien mot Graah spinneri og Hjulas kontorbygg. Foto Fr. Møller 1954.

sydost. Takket være beliggenheten var den vel skikket for fruktavl.
Nagels og Reinertsens brukte hagen sammen og hadde stor glede av den.
Sagveien nr. 5, som så å si dannet en fortsettelse av nr. 3, lå på samme
vis i forhold til veien. Der hodde i underetasjen en treskjærer som het
Mortensen.
Av hus på høyre side ligger det idag bare to små visstnok meget gamle
trehus nr. 7 og 11 og en mindre interessant brakke, før vi kommer til det
kompleks av bygninger som hørte til Graah spinneri og har nr. 21.
På venstre side av Sagveien er de gamle husene nærmest hjørnet til
Maridalsveien borte, så det begynner med nr. 8, en treetasjes trebygning.
Så kommer nr. 10 og 12, små lave murhus i én etasje, det siste danner
hjørnet til en navnløs blindtarm av en veistump, som går i retning mot
Maridalsveien. På den andre siden inne i denne veistumpen ligger et
temmelig medtatt toetasjes murhus. På hjørnet mot Sagveien ligger et
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Sagveien med Gabrielsens hus og apoteket Falkens tidligere hus. Midt på bildet
bestyrerboligen på Hjulas bomullsavdeling. Foto Fr. Møller 1954.

par mindre hus som har nr. 16. Nr. 18 er et toetasjes murhus hvor kjøp
mann Schiseng i nittiårene hadde kolonialforretning. Så kommer en litt
større eiendom med hage mot veien. Huset, en større villa, er trukket
tilbake fra Sagveien. Eiendommen har nr. 24. Såvidt jeg vet ble huset
bygget av Lohrbauer, som ledet Christiania Mekaniske Veveri nedenfor
Bjølsen Mølle. I åttiårene og begynnelsen av nittiårene hodde distrikts
lege Hennum i huset. Senere i nittiårene leiet Frk. Dietrichs huset og
hadde sin pikeskole der. Nå har Oslo Indremisjon eiendommen.
Det neste huset har nr. 26. Det er et trehus i to etasjer, som i åtti
nittiårene eiedes av kjøpmann Jens Gabrielsen Bjering. Så kommer et
hjørnehus, der hvor Sagveien svinger opp Løkkegårdsbakken. Huset har
nr. 28—30. Like til slutten av nittiårene tjente hele første etasje av det
vidstrakte hus som lokaler for Apoteket Falken.
Apoteket ble opprettet i 1866, men huset er antagelig bygget noe
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senere, —. Det var apoteker N. Lindgaard, som hadde dette apotek til
i slutten av nittiårene. Lindgaards store leilighet over apoteket ble da
overtatt av lege Carsten Muller.
Hjula Veveri, som har nr. 23 til Sagveien danner nord- og østsiden av
veien like fra Beierbrua og helt opp til der hvor Sagveien munner ut
i Maridalsveien. Nærmest Beierbrua ligger den eldste del av fabrikken.
Her var også inngangen. Tett inntil ligger kontorbygningen med egen
inngang. Ved siden av lå
og ligger
et enetasjes hus, hvor bestyreren
av bomullsavdelingen Eugen Schou bodde i mange år.
Oppover langs Løkkegårdsbakken ligger andre hus som hørte til
fabrikken og øverst en arbeiderbolig
«Schousgårn»
der hvor
Sagveien slutter, og vi igjen kommer inn i Maridalsveien. Alle disse
bygningene hadde nr. 23 til Sagveien.
Bedriften Hjula Væveri ble for få år siden lagt ned.
Langs Maridalsveiens østside
som nr. 87
ligger en stor gruppe
bygninger, som dannet Hjulas ullavdeling. Halvor Schou kjøpte alt
dette i syttiårene og bygget her senere et moderne ullveveri. Denne del
av Hjulas bedrift gikk i 1916 inn i De Forenede Ullvarefabrikker. Fa
brikken heter nå Frysja.
Midt inne i dette område, som fremdeles har nr. 87 til Maridalsveien
ligger den gamle herskapelige hovedbygning for Nedre Vøyen. (Et
bilde av gården finnes i St. H. 11, 22.) I åtti-nittiårene bodde i byg
ningen bestyrer Stephen Marmont og hans sønn, som var veverimester.
Vi hørte ikke annet enn at Marmont var engelsk, men han var fransk
av fødsel, sønn av den franske marsj al Marmont. Stephen Marmont var
født i 1824, og fulgte antagelig sin far, da denne efter Julirevolusjonen i
1830 flyktet til England samtidig med den franske konge Karl X. Gutten
vokste opp i England og kom til Norge i femtiårene som tekstilmann.
Han døde i 1896.
Men det er ennå litt å si ora det område som har nr. 87. Straks ovenfor
gårdsplassen for hovedgården ligger et toetasjes murhus, som i 1872 ble
leiet av kommunen og brukt til brannstasjon like til oktober 1914, da
Sagene Brannstasjon i Vogtsgt. 80 ble tatt i bruk.
Ved nordenden av gårdsplassen for brannstasjonen svingte en trang
vei ned til høyre. Denne veien førte over Myrabrua frem til Myrens
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EN RUNDTUR VED SAGENE

Verksted, hvis område strakte seg helt opp mot Bentse Bruk. Mellem
verkstedet og Akerselva var det en gresslette, med en rad store popler
langs elva. All tung trafikk til verkstedet kom fra Maridalsveien og gikk
over Myrabrua og langs verkstedet til porten. Gjennom denne porten
gikk også arbeidere og funksjonærer som bodde vest for Akerselva. Det
var også adgang til verkstedet fra Sandakerveien, men bare for per
sontrafikk.
Det er kanskje ikke på sin plass nok engang å snakke om Myrens
Verksted, men litt har jeg lyst til å si allikevel. Jeg arbeidet der som
praktikant fra sommeren 1901 til i mai 1902, siden som ingeniør ved
verkstedet til utgangen av 1913.
I 1901 var det fremdeles adskillige arbeidere som hadde tilhørt verk
stedet fra seksti-syttiårene. Arbeidsforholdene ved et verksted omkring
1900 var meget forskjellig fra forholdene idag. Den enkelte arbeiders
egenskaper
dyktighet og personlighet
var mer merkbar enn idag.
Det var kanskje en av grunnene til oppnavnene som så å si kom av seg
seiv dengang. Jeg husker endel av dera. Trollmann, Pilatus, Husmann,
Grisen, Eidsvollingen, Høna, Opp-og-ner, Bogen, Ekorn, Pussern, Kap
tein, Petter peis.
Det vi idag forstår med arbeideres «velferd» var lite påaktet dengang.
Muligheter for at arbeidere kunne vaske seg når stoppesignalet gikk
var det smått med. Plass eller skap for tøy fantes ikke, så en arbeider
måtte gå til og fra arbeidsstedet i sine arbeidsklær. Slik var det overalt
og i alle fag. På dette felt er det nå heldigvis annerledes.
Vi går tilbake til Maridalsveien og kommer først til politistasjonen,
nr. 91. Stasjonen ble bygget omkring 1860 og består av to hus, ett en
etasjes for stasjonsbetjenten og et hus i to etasjer, hvor politikammeret
er i første etasje. Det hele har et vennlig preg.
Ved siden av politistasjonen var det et åpent stykke som tilhørte kom
munen og hvor det nær elva lå et lite muret hus
det ligger der frem
deles. Fra lang tid tilbake var i dette huset inntak for byens gamle
trevannledninger inntil det nye verk med jernrør i sekstiårene da inn
taket ble flyttet lenger opp.
Jeg mener at det på vannverkstomten ble drevet en liten kommunal
planteskole. Nå er det meste av tomten blitt gate, idet den nye brua
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Akerselva fra den gamle Myrabrua. Ved byggingen av Vøyenbrua ble endel av
trærne på bildet felt. Utsnitt av tegning av forfatteren fra 1945.

Vøyenbrua
som fortsetter Marcus Thranesgate frem til Maridals
veien tar det meste av vannverkstomten
nesten opp til det lille to
etasjes trehuset, som har nr. 97. På vestsiden av Maridalsveien fort
setter gaten med navn Griffenfeldtsgate.
Vøyenbrua har helt forandret karakteren av det området hvor den
gamle «Myrabrua» lå. En del av de gamle trærne langs elva finnes ennå,
men treslaget
poppel
tåler ikke høy alder, og elvebredden er løs,
så trærne siger over og truer med å velte ut i vannet. (Bilder på denne
og neste side.)
Står vi i krysset av Maridalsveien og Griffenfeldtsgate og ser oppover,
så ser vi et stykke av Maridalsveien slik som det så ut £ra mer enn sytti
år tilbake. Husene er hverken store eller sjeldne, men slik som de står
der gir de litt av gamle Sagene.
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Samme parti av Akerselva sett fra den nåværende Vøyenbrua. Foto Fr. Møller 1954.

På høyre side er det husene nr. 101 til 107 vi ser. Det lå et hus
nr. 113
hvor veien svinger til venstre, men huset er nå fjernet og
den siden av veien rettet ut.
På venstre side ser vi husene nr. 104 til 112. For översiktens skyld
tror jeg vi først vil følge høyre side av veien oppover. Det er nemlig
her at omlegningen av veien har bevirket de største forandringer. Det
er allerede nevnt at hus nr. 113 er revet. Men nr. 119, 121 og 123 er
nå også fjernet. På bilde nr. 19 ser vi til høyre husene nr. 119, 121
og 123 slik som de så ut i 1954. Bak disse husene og nedover mot nr. 113
lå tidligere mange forfalne uthus og gjerder, som nå er borte. Frk. Magn
hild Haavardsholm laget i tyveårene en pennetegning av det hele skram
mel sett fra Akerselva (bilde side 163).
Det neste huset på høyre side var nr. 127. Det er også nå revet. Det
tilhørte i åttiårene støperimester Jens Ramstad ved Myrens Verksted.
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Mellem Ramstads hus og nr. 129 var det et smug ned mot en sti som
førte ned til «danske» Jacobsens Teglverk og til Myrens Verksted. Dette
smuget ble kalt for «Hallpælskroken». Det store treetasjes murhuset, som
sammen med et par mindre hus har nr. 129, ble kalt «Jakobsenkas» hus.
Jakobsenka hadde kolonialforretning med rett til å seige brennevin i
den tid da slike varer ble solgt i porsjoner ned til en halv pæl ( 1 /2 pæl
= 1,2 desiliter). I butikken måtte ikke drikkes, men i Hallpælskroken
var det ingen restriksjoner.
Ovenfor husgruppen nr. 129 er det en lang strekning uten hus. Ennå
i nittiårene lå det på denne strekningen et trehus i to etasjer
nr. 137.
Det hadde iallfall før vært et pent hus. Vi kalte det «Det gamle arbeider
samfundet». Det eneste jeg vet om huset er at det fra 1872 og en del år
fremover tilhørte kjøpmann Thorvald Thoresen, han ble i 1886 vakt
mester ved Bjølsen skole.
Like nedenfor bensinstasjonen på hjørnet av Arendalsgaten ligger to
gamle hus, som har nr. 147 og 149. I det nederste hodde en som hette
Solstad. Inntil i nittiårene drev han med fjøs. TJthusene er idag falle
ferdige, og selve huset i dårlig stand. Det øverste huset derimot er vel
holdt. Området mellom Maridalsveien og Akerselva fra nr. 129 og opp
til Bentsegaten så annerledes ut for noe over hundre år siden. Da skrånet
terrenget noenlunde jevnt ned mot Akerselva. I tiden mellom 1820 og
1840 ble det lagt an et teglverk nede ved elva
rett overfor Myrens
Verksted. Det kaltes både Vøyen Teglverk og Bentse teglverk på enkelte
karter, men vi kalte det Danskeverket etter en dansk offiser
Edv.
Jacobsen —, som drev verket fra sytti-åttiårene til ca. 1900. Da var
det ikke mer leire å grave ut og dessuten stagnasjon i bygging. Det var
på dette området at gården Øvre Vøyen lå.
Vi går nedover igjen og over på venstre side så vi kan se hvordan det
ser ut på denne siden fra huset nr. 112. Akkurat her svinger veien til
venstre og et hus
nr. 114
er nettopp revet. Straks ovenfor tomten
for det nedrevne var det en liten port i gjerdet, som skiller mellom veien
og det første man ser av eiendommen Vøyenvolden. Det gikk en sti fra
porten og opp til gårdstunet. Trærne langs gjerdet er store og skjuler
det meste av bygningene. I åttiårene var det ikke vanskelig å se dem.
I årboken 1948 for «Föreningen til norske fortidsminnesmerkers be160
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Maridalsveien 119, 121 og 123 som alle nå er revet. Foto Fr. Møller 1954.

varing» beskriver arkitekt Arno Berg såvel eiendommen som bygnin
genes historie. Beskrivelsen ble utarbeidet i anledning av at eieren, fru
Ingrid Udnæs
enke etter Sverre Udnæs
hadde testamentert eien
dommen til föreningen. Fru Udnæs døde i 1954, og husene med parken
blir nå museum for de nordre bydeler.
Hovedbygningen ble restaurert i 1917 og fikk da sin fine inngangsdør.
I åttiårene var døren enklere, men det var et bislag foran den. Midt på
tunet sto et stort dueslag. Hovedinngangen går gjennom den store uthus
bygningen med innkjørsel fra Maridalsveien der hvor nå Gustav Jensens
gate munner ut i Maridalsveien.
På hjørnet ligger nå et stort, høyt bygg. Her lå
inntil for få år
siden
et toetasjes murhus, som var bygget på en bergknatt. Vi kalte
det for Caspersgården. (Bilde side 165.)
Thurmannsgaten skjærer vekk flere av de gamle husene som lå langs
11

St. Hallvard.

1961.
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Maridalsveien helt opp til Dannevigsveien. Foreløpig er det bare husene
nr. 124 til 128 og 136 til 140 som ligger igjen, men det er vel ikke sikkert
at de blir liggende lenge. Grunnen hvor disse husene ligger og lå
tilhørte i sin tid Vøyenvolden, som også eide en stor del av den grunn,
hvor boligkomplekset kalt Vøyenvolden ligger.
Går vi videre oppover og krysser Dannevigsveien, ser vi på øvre hjørne
en ny stor boligbygning, som har nr. 144. Her sto det før et lite hus, hvor
det omkring 1890 var forretning for vin og spirituosa. Ovenfor det store
nybygget er det en mindre hage, som hører til nr. 148. Huset, hvor det
før var butikk, er trukket noe tilbake fra veien. Den første kjøpmannen
jeg vet om her het Henrik Pay.
Av senere handelsmenn der kjenner jeg bare en Carl M. Monsen, som
tidligere hadde hatt butikk i Hammergt. 1. Nå er det furasjeforretning
på nabotomten, og eieren bruker det gamle huset som bolig. Hus nr. 152
ligger på hjørnet av Arendalsgaten, som før 1890 ikke gikk frem til
Maridalsveien. Et åpent stykke som viste hvor Arendalsgaten skulle gå
var stengt med et gjerde mot Maridalsveien. På oppsiden av dette gjerde
lå tidligere kjøpmann Jens Pedersens gård (nr. 154.) Der ligger nå på
hjørnet av Maridalsveien en større forretningsgård, som tilhører Kredit
kassen.
Ved siden av Kreditkassens bygning ligger et Forsamlingshus for Frel
sesarméen og støter tett inn til et gammelt hus, som har nr. 158 og som
er et av de eldste hus ved Sagene. Huset er omtalt og avbildet i
St. H. II 230. Huset ble kalt Israels hus. Det skal være bygget i 1749.
For Frelsesarméen kjøpte eiendommen lå husets sydfasade fritt ut mot
en hage og ga et tiltalende syn. Det bør nevnes at dette gamle huset før
byutvidelsen i 1878 lå på grensen mellom Kristiania og Aker.
Det neste huset, et toetasjes murhus, ligger på hjørnet av Mogaten og
har nr. 160. I åttiårene var det i første etasje bakeri med utsalg. Det
tilhørte enke efter baker Christoffersen. Vi kalte henne for Oline baker.
Senere var det i flere år barberstue der.
Vi går nå over på den andre siden av Maridalsveien for å se litt på
Arendalsgaten østover. Her var det omkring 1890 et høyt plankegjerde,
og bak dette var hagen for restauranten til Kaysalen (efter restauratør
Chr. Kay.) Om sommeren var det tilstelninger med dans i hagen. Da
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Høyre side av Akerselva ovenfor Voyenbrua mot Maridalsveien.
Tegning av Magnhild Haavardsholm 1930.

Bentsebrua var ferdig i 1900, ble Arendalsgaten østover tatt i bruk. Vi
vil se litt på utsikten nedover mot byen og stiller oss nesten nede ved
rekkebyggene på sydsiden av gaten.
Terrenget skråner sterkt nedover mot Akerselva livor den gjør en sving
ved Myrens Verksted. Det lå før et teglverk litt til høyre ved elva, og
det var utgravingen av leiren for verket som efterhvert dannet den sterke
skråningen langs Maridalsveien og Arendalsgaten. Før utgravingen var
det jevnere skråning med jorder for gården Øvre Vøyen. Selve gården
lå oppe ved Maridalsveien. Til høyre ser vi tårnet på Gamle Akers Kirke
og noe av trærne omkring Vøyenvolden. De høye husene langs Griffen
feldtsgaten tar av for utsikten mot byen.
Tidligere var utsynet friere. Bildet på side 167 viser et foto av en akva163
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rell som jeg malte i 1924. Dengang så man utover byen. Huset lengst til
høyre var Maridalsveien 114 som nettopp er revet ned.
Vi går tilbake til Maridalsveien og har på høyre side et hus med
restaurant. Dette er det samme huset
men ombygget
som rommet
restauranten til Kaysalen. Denne salen var i det store huset som er
trukket litt tilbake fra Maridalsveien. Salen lå i annen etasje, mens første
etasje inneholdt forskjellige rom og en ølrestaurant som sto i forbindelse
med huset mot den tidligere hagen. Det hele kompleks hadde nr. 153 og
ble i alminnelighet kalt Folkvang.
I St. H. XXX 159 finnes et bilde fra filmen «Ungen» som klart viser
hvordan Kaysalen så ut. I Oskar Bråtens bøker finnes skildringer fra
livet på Kaysalen. Sagene Arbeidersamfund boldt til på Folkvang inntil
det fikk sitt eget hus i Arendalsgaten omkring 1900. Marcus Thrane boldt
foredrag ora Amerika på Kaysalen 11. mai 1883. Herom vises til «Marcus
Thranes dagbok 1882—83» (gjengitt i St. H. XXX).
For atskillige år siden ble komplekset Maridalsveien 153 overtatt av
Næss Chokoladefabrik, og det meste brukes som fabrikklokaler. Utven
dig ser bygningen omtrent slik ut som i nittiårene. Før byutvidelsen i
1859 dannet dette huset et grensepunkt på Maridalsveiens østside mellem
Kristiania og Aker.
Nabohuset som ligger inn til nr. 153 har nr. 1 til Bentsegaten. Denne
gaten lå før 1859 på Akers grunn. Jeg husker at Frelsesarméen fra
midten av nittiårene hadde møtelokaler i Bentsegaten 1, og så vidt jeg
vet brukte Frelsesarméen dette lokalet inntil virksomheten ble flyttet
over gaten til det nybygde huset nr. 158.
Som nevnt lå Bentsegaten før 1859 på Akers grunn. Navnet var gam
melt og skrev seg fra Bentse Bruk. Det er kjent at Bentse Bruk har navn
efter Kristianiaborgeren Ole Bentsen, som i 1686 fikk kongelig privi
legium på å drive en «papirmølle» på sin gård (øvre) Vøyen ved Akers
elva. Den papirmøllen, eller som vi vil kalle lille papirfabrikken, besto
som sådan frem til 1900
riktignok under skiftende eiere, med store
forandringer og utvidelser. Men navnet Bentse Bruk brukes fremdeles
seiv om bygningene huser høyst forskjellige bedrifter.
Med hensyn til Bentse Bruks historie vises til Andreas Holmsens
artikkel «Da Bentse Bruk ble grunnlagt» i St. H. XVIII s. 22 til 34.
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Hjørnehuset Maridalsveien 122 som nå er revet. Foto Fr. Møller 1954.

Allerede før 1700 bygget Ole Bentsen bru over Akerselva. Denne brua
lå litt ovenfor den nuværende Bentsebru, men lå betydelig lavere.
Det ble derfor en bratt bakke opp fra Bentse Bruk til Bentsegaten. Vi
kalte den for Bentsebakken. Dette var en meget benyttet gangforbindelse
fra Sandakerveien til Maridalsveien før den nye Bentsebrua var ferdig
omkring 1900.
I åtti-nittiårene var det mest små hus langs Bentsegaten. De fleste lå
på nordsiden, og det var små hager mot gaten, som i seg seiv var smal.
Mot syd var det noen hus nærmest Maridalsveien, men så et übebygget
stykke. Lengst øst, der hvor nå Bentsebrugaten går lå det et murhus i
to etasjer.
På hjørnet av Maridalsveien ligger Lindes nye forretningsbygg, nr. 2
til Bentsegaten. Her så det annerledes ut før 1911. Dengang lå det her
to hus inntil hverandre. Huset, som dannet hjørnet var i to etasjer,
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men nokså lavt. I første etasje var det barbersalong, og i annen bodde
kjøpmann Chr. Colberg, som også brukte leiligheten over butikken i
det større og høyere hus som lå til Maridalsveien. Det var hage både
på cppsiden mot Maridalsveien og bak husene. Colberg flyttet fra stedet
omkring 1905, da en Sølvsberg drev butikk der til 1911, idet kjøpmann
Johannes Linde overtok eiendommen. Siden har han på den gamle tomt
reist det store bygg, som også rommer pølsemakeri.
Litt ovenfor Lindes forretningsbygg ligger Sagenes Aktiebakeri, Ham
mergaten nr. 1. Dette bakeriet ble dannet av jevne Sagenefolk i 1874.
Først ble det organisert som en förening under navn av «Bentse Brugs
bageri», men generalförsamlingen året efter besluttet å omdanne
föreningen til et aksjeselskap kalt Sagenes Aktiebageri. Bakeriet var
dannet for å skaffe medlemmene godt og billig brød. Det hele har et
visst kooperativt preg. Ingen aksjonær kan eie mer enn to aksjer. Ved
de årlige generalforsamlinger treffer man mange Sagenefolk eller folk
som har en eller annen tilknytning til Sagene.
I annen etasje i bakeriets gård var det to familieleiligheter. I den ene
bodde i flere år en onkel av Kristoffer Aamot, som het Pedersen og som
lenge var formann i styret for Sagenes Aktiebakeri. Kristoffer Aamot
var født i Bentegaten nr. 6, men hans foreldre flyttet til Grunerløkka
mens Kristoffer var liten gutt. Han gikk på Sagene skole, men ofte,
og uker av gangen, bodde han hos sin onkel i bakeriet. Så lenge Kri
stoffer Aamot levet bevarte han en klokkerkjærlighet til Sagene, og han
tålte aldri at noen snakket nedsettende om Sagene.
Bakeriets hus var helt til i nittiårene det eneste hus som hadde num
mer til Hammergaten. Men da ble det av et byggeselskap oppført en del
selveierhus vesentlig langs en del av gatens nordside.
Vi har ennå ikke vært bortom Moløkka og må ta en tur dit. Først
går vi fra Maridalsveien bortover Mogaten. Vi har da på venstre hånd
en rekke gamle småhus, som mot gaten er gjort om til mindre butikker.
På høyre hånd har vi en rad fireetasjers murgårder, som hører til et
stort kvartal som begrenses av Mogaten, Maridalsveien, Kongsvinger
gaten og Grimstadgaten. Kvartalet ble bygget ut fra 1910 til 1920.
Slik så det ikke ut i åttiårene. Da var ikke Mogaten opparbeidet i full
bredde og langs nordsiden var det delvis et høyt gjerde av runde staur.
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Utsigt fra Arendalsgaten mot Akerselva. Akvarell av forfatteren fra 1924.

Hele området innenfor gjerdet var dyrket mark som hørte til Bjølsen
gård. De dyrkede markene strakte seg like bort til parken, som dengang
var privat. Bare et stykke langs Maridalsveien var opptatt av Bjølsen
skoles bygninger fra 1886, men ellers var Bjølsen gårds eiendom inn
gjerdet også langs Maridalsveien og Bjølsengaten helt opp til innkjør
sel en ved hovedby gningen.
Hele det område som omfatter Moløkka tilhørte opprinnelig Bjølsen
gård, livis sydgrense fulgte byens grense langs Gråbeinsletta
hvor
167
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Sagene kirke ligger. Moløkka ble antagelig utskilt fra Bjølsen gård
omkring 1860.
Gårdens eier var på den tid direktør Jørgen Henrik Meinich, født i
1820. Han bosatte seg der i 1855, da han kjøpte Bjølsen gård av gros
serer Hans Gulbrandsen, som i 1853 hadde overtatt gården efter kjøp
mann J. W. Lindboes konkurs. Gården lå dengang i Aker. J. H. Meinich
var jurist og var da han bosatte seg som brukseier på Bjølsen ansatt i
Finansdepartementet. Fra 1885 til 1908 var han direktør i Hypotek
banken. Han døde i 1911.
Det må ha foreligget en reguleringsplan for Moløkka, og det er sann
synlig at det var Meinich som fikk reguleringen istand.
Reguleringen besto i anlegg av fire nord-sydgående parallelle gater
mellom Mogaten og Arendalsgaten, nemlig Grimstadgaten, Kristiansands
gaten, Mossegaten (nå forandret til Skiensgaten) og Drøbaksgaten. Den
siste går ikke helt ned til Arendalsgaten, men stanser mot Hortensgaten
en ganske kort gate, som går parallelt med Arendalsgaten.
Det er et navn som stadig går igjen ved utstedelse av skjøter for bygge
tomter, nemlig depotforvalter Peter Moe. Hvorvidt Moe hadde kjøpt
det hele areal eller han handlet som fullmektig for Meinich, er uten
betydning. Det faktiske er, at Moløkka ble bygget ut på grunnlag av
reguleringen og Mogaten og Moløkka har sannsynligvis sitt navn fra
Peter Moe.
Slik som Moløkka lå der i åttiårene var utseendet ikke imponerende.
Husene var gjennemgående små og hadde sjelden mer enn to etasjer.
Det meste trehus. Det var folk i beskjedne kår som hadde bygget og
som bodde der. En stor del var arbeidere ved brukene langs Akerselva.
En ikke übetydelig gruppe var arbeidsvognmenn, som hadde sine staller
i uthusene. Efterat Moløkka ble innlemmet i Kristiania i 1878 ble flere
av gatene
først Kristiansandsgaten og Arendalsgaten frem til Grim
stadgaten
satt i mer bymessig stand.
Store forandringer var ikke å merke på Moløkka før Sagene Kirke ble
bygget. En har vel lov å si, at det var to tidspunkter som markerte tyde
lige forandringer, nemlig 1891, da Sagene kirke sto ferdig, og 1899, da
trikken til Sagene kom igang (åpnet for trafikk 24. nov. 1899).
Sagene kirke ble bygget i årene 1889 til 91 ved arkitekt Chr. Fiirst.
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Den plasertes omtrent midt på Gråbeinsletta som dannet et fritt belte
mellem Arendalsgaten og Dannevigsgaten. Arendalsgaten var til å be
gynne med ikke ført frem til Maridalsveien, men innen kirken var ferdig
ble dette gjort. Få år senere ble løpet av Dannevigsveien fra Dannevig
gård (nå Stockflethsgt.) og frem til Gjetemyrsveien ved Nordre Grav
lund lagt om, så den ble rettlinjet. Den hadde før gått i en bue og med
bru over Akersbekken. Akersbekken var lagt i rør og Gjetemyrsveien
langs gravlunden forsterket for at trikkelinjen kunne føres frem. Den
omlagte del av Dannevigsveien fikk navnet Kierschowsgaten. Nå kalles
hele gaten fra Stockflethsgate og bort til Tåsenveien for Kierschowsgate.
I begynnelsen av nittiårene ble Mogaten gjort farbar frem til
Kristiansandsgt. En treetasjes murgård ble bygget på hjørnet av Mogaten
og Grimstadgaten, og 3 store leiegårder av tre ble bygget på høyden
mellem Grimstadgaten og Kristiansandsgaten.
Trikken til Sagene brakte bydelen nærmere centrum, og byggevirk
somheten ble stimulert. Snart ble Grimstadgaten forlenget nedover.
Arbeidet med parken øst for kirken begynte. Langs Kierschowsgate ble
fireetasjers hus reist. Slike hjørnegårder kom også på hver side av Skiens
gaten. Området omkring begynte således å ta form. Den delen av Grå
beinsletta som lå vest for kirken ble foreløbig ikke parklagt, men var
lenge opplagstomt for pokksten o. 1. Anlegget av parken begynte først
efter første verdenskrig, og den endelige utformning av den vakre parken
hører de siste tiårene til.
Ser vi på Moløkka, kirken med parkene og områdene nedenfor Danne
vigsveien og Kierschowsgaten med den utformning den har idag, så har
det vesentlige av utviklingen gått for seg i omkring femti år. De store
grupper av bygninger og gatenett nedenfor Kierschowsgate og Danne
vigsveien tok riktignok til for noe mer enn femti år siden, men samlet
var de først ferdig for ti til femten år siden. Uelandsgaten nedenfra
hadde sin første synlige utformning mellem Akersbakken og Waldemar
Thranesgate for femti år siden, men det er mindre enn 10 år siden den
ble ført langs gravlunden og over til Tåsenveien.
Det er vel femti år siden Kristiania kommune erhvervet hele søndre
Bjølsens områder, parken medregnet, og siden har regulering og ut169
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bygging kunnet gjennemføres både av Mogaten, Kongsvingergaten og
Grimstadgaten.
Moløkka i den gamle skikkelse er snart försvunnet, men det hundre
årige navnet er ikke glemt.
Vi går nå oppover Maridalsveien til Bjølsen skole, hvis eldste bygning
vender ut mot en stor trafikkplass hvor mange gater møtes. Maridals
veien går tvers over plassen, Bjølsengaten og Bergensgaten munner ut
ovenfra, og Bentsebrugaten kommer opp fra Bentsebrua.
Her var før en inngjerdet løkke med gårdsbruk, som hørte under
Bjølsen. Av denne løkken er det bare et lite triangel tilbake, hvor man
kan være i fred for trafikken og hvor det er reist et monument over
advokat Ole Dehli.
Skolebygningen mot plassen, bygget av arkitekt O. Ekman, ser idag
omtrent slik ut, som da jeg begynte i første klasse i 1888. Piker og gutter
var bver for seg den gangen, og bygningen var så å si delt i to like store
halvdeler, guttene i den søndre og pikene i den nordre. Skolegården
var også delt i to, idet gymnastikkbygningen og et plankegjerde skilte
mellem kjønnene. Til gymnastikksalen var det to innganger. I bver gårds
plass var det uværsskur og privetbygning. Boligen for overlærer og vakt
mester lå
og ligger
langs Bjølsengaten. Mellem skolen og overlærer
boligen ligger innkjørselen.
Det var undervisning formiddag fra 8 til 12 og eftermiddag fra 14
til 18. Skolen var ferdig til bruk i 1886, men allerede i 1884 begynte
undervisningen i leiede lokaler for første og annen klasse
barn som
bodde i den nordvestre del av Sagene. Førsteklassingene holdt til i
Kongsberggaten 2 (Opsahlgården) og annenklassingene i den såkalte
nordre Bjølsen skole, Maridalsveien nr. 234.
Det var en respektabel samling av lærere og lærerinner som trådte
til ved skolen i 1886. Overlærer var K. M. Sørensen, som ledet skolen
til sin død i 1901.
Blandt lærerinnene husker jeg best frk. Karen Nilsen, som var min
lærerinne de tre første årene. Ellers frk. Bay, frk. Bakke, frk. Pay og
frk. Nora Kobberstad. Men det var mange flere. Av lærertie husker jeg
Arnesen, Alsgaard, Jahren, Opsahl og Reksten.
Vaktmester var Thorvald Thoresen. Dengang hørte også fyringen o. L
170

EN RUNDTUR VED SAGENE

«Effata, Sagene Menighetshus», slik det utvendig så ut før 1924.
Akvarell av forfatteren, 1903.

under vaktmesterens arbeide. Skrivematerialer og slikt fikk vi kjøpt hos
vaktmesteren. Hans frue greide med det. Hun var fra Skar i Maridalen
og var elsket og aktet av alle, ikke minst av skolens personale. Datteren,
fru Signe Eriksen, ble utdannet som lærerinne og praktiserte noen år
ved Lilleborg skole, men kom så til Bjølsen. Hun ble tilsynslærerinne
og tok avskjed i 1937. Hun står fremdeles i kontakt med tidligere
elever, som av og til samles i hennes hjem. Tross sine 88 år er hun
like åndsfrisk og er til stadig glede for gamle Sagene-venner.
Det bør nevnes, at vaktmester Thoresen var født ved Sagene. Hans
far
Hans Fredrik Thoresen, født 1815
var i flere år lærer ved
Sagene vestre skole, som hadde lokaler i Maridalsveien 84. Mens han
var lærer der, tok han teologisk embedseksamen og ble sogneprest og
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EN RUNDTUR VED SAGENE

senere prost i Grong. Så ble det altså slik, at tre generasjoner
far
sønn
datter, på en eller annen måte og til visse tider har vært
knyttet til skoler ved Sagene i et tidsrom av ca. 100 år.
Skolekomplekset på Bjølsen er idag betydelig større enn i 1886. En
stor bygning mot Grimstadgaten var ferdig i 1913. Den inneholder for
uten klasserom også gymnastikksal og lekesal. De sanitære anlegg for
alle bygningene er modernisert, og de gamle privetbygningene fjernet,
så gårdsplassen blir rommeligere. Skillet mellem piker og gutter på
gårdsplassen er det slutt med.
Da undervisningen skulle begynne i 1886, var det behov for boliger
til lærerpersonalet ved Bjølsen. Lærer Opsahl, som kom til Nordre
Bjølsen skole før 1880, bygget hus i Kongsberggaten
nr. 2
på
hjørnet av Bjølsengaten. Lenger ned i Bjølsengaten ble omkring 1886
bygget to hus
nr. 3 og nr. 5
hvor lærere flyttet inn såsnart husene
var ferdige. Lærer Alsgaard kjøpte snart nr. 5, og lærer Arnesen kjøpte
nr. 3 straks efter.
Da Arnesen hadde eiet huset et års tid, fikk han fra skattefogden
et rekommandert brev med trusel om tvangsauksjon, hvis ikke «greve
skatten» ble betalt innen en bestemt dato. Arnesen ba seg fri fra skolen
neste formiddag for å få ordnet saken, og tok med det han hadde av
penger. Da han kom til skattefogden og spurte betjenten hvor stor
skatten var, kunne denne meddele at skatten utgjorde 10 øre pr. år.
Han meddelte samtidig at hele skatteplikten kunne avleses for kr. 2,—,
men gjorde oppmerksom på at det sannsynligvis snart ville komme en
lov som opphevet slike heftelser. Skatteplikten for Bjølsengt. 3 skrev
seg fra, at husene for en plass som het Mago hadde ligget på det sted
hvor Arnesens hus var bygget.
Ovenfor adv. Dehlis plass ligger et område som fra gammel tid kaltes
Bjølsenjordet. Det hørte til Nordre Bjølsen, og det var gårdens eiere som
regulerte området og solgte byggetomter i seksti-syttiårene. Bjølsengaten
dannet vestgrensen av området. Midt igjennem området går Bergens
gaten, som i syd-nord strekker seg fra Adv. Dehlis plass helt opp til
byens nordgrense av 1878, litt nedenfor der hvor vei går ned til Bakke
Mølle og Spikerverket. Maridalsveien, som på oppsiden av Dehlis plass
går i nordlig retning og i en stor bue mot nordvest, omslutter Bjølsen172
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Et møte i Effata lille sal. Tegning av forfatteren i Sagbladet 1905.

jordets østlige del. Oppe ved den gamle bygrensen møter den Bergens
gaten og fortsetter til Maridalen.
Larviksgaten, Kongsberggaten og Sarpsborggaten er tverrgater som går
fra Bjølsengaten bort til Maridalsveien, idet de krysser Bergensgaten.
Det ble bygget en hel del i syttiårene langs nedre del av Bergensgaten
og langs Larviksgaten og Kongsberggaten. I åttiårene og særlig i nitti
årene ble det mer utbygging, mest med større hus, men storutbyggingen
av Bjølsenjordet helt opp til den gamle bygrensen begynte for alvor efter
første verdenskrig og ennå ikke er helt avsluttet.
Nederst i Bergensgaten, på østre hjørne mot Maridalsveien (nr. 178)
ligger et stort eldre hus, som nå ikke brukes og ser mindre pent ut. Det
er det gamle misjonshuset «Effata», som ble bygget av Kristiania Indre
mission i 1876. Bildet på side 171 ble malt i 1903, da huset utvendig
så slik ut som det var før 1924. Da ble inngangstrappen helt ombygget.)
Da Sagene menighet ble opprettet, var det ikke bygget kirke for
menigheten. Kommunen leiet derfor Effata som kirke og sørget for den
nødvendige innvendige ombygging.
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Alter og prekestol ble anbrakt i nordre ende av lokalet. Prekestolen
over alteret, nærmest som en balkong. Bak prekestolen var en nisje i
veggen med dør inn til prestens sakristi. Orgelet var plasert på galleriet
over inngangen i den søndre ende. For kirkeklokkene var det bygget
en støpul ute i hagen. Den provisoriske kirken ble tatt i bruk 1. okto
ber 1880.
Tidligere hadde Sagene sognet til Gamle Akers kirke, og inntil Sagene
kirke ble tatt i bruk lille juleaften 1891 hørte de som bodde nedenfor
Dannevigsveien fremdeles til Gamle Akers menighet.
Efterpå ble kirkeinnredningen i Effata fjernet og den store salen igjen
innrettet til forsamlingssal. I 1893 ble huset overdradd til Sagene
menighet og har senere tjent som menighetshus.
Den første sogneprest til Sagene var Johan Nordahl Brun, som organi
serte den nye menighet og var i embedet til 1906, da han tok avskjed.
Sogneprestens personellkapellan fra 1902 var Ivar Holsvik, som virket
ved Sagene til 1907. Han som tilsist var prost i Bærum er den eneste
av prestene ved Sagene fra den tid som ennå lever.
Presten Halfdan Møller ble residerende kapellan til Sagene 1898 og
virket i Sagene menighet til 1919, siden var han sogneprest til Ullern.
Han døde i 1925.
Halfdan Møller var sterkt interessert i arbeidet blandt ungdom og
hadde fra før stor erfaring på dette område. Straks han kom til Sagene
ble han formann i Sagenes Ungdomsförening. Takket være sjeldne evner
og høy kultur fikk han de unge til å ta del i foreningsarbeidet og nyttet
den enkeltes anlegg og evner. Ennå lever mange
kvinner og menn
som med takknemlighet minnes ham.
Effata var menighetshus for Sagene helt til det ikke lenger var bruk
bart. Tirsdagsmøtene i Sagene Ungdomsförening ble holdt i «den lille
sal» som lå på kvisten over den store salen. (Bilde 24). Gjennom årene
har både den store og den lille salen blitt forbedret i den grad det lot
seg gjøre. De sanitære forhold ved huset har alltid vært mindre gode
for ikke å si slette. Huset har gjort sin tjeneste og nå vil det bli fjernet.
Om vi ser på nybyggene øst for adv. Dehlis plass og på områdene
ovenfor og nedenfor Brockmannsgaten, vil det være vanskelig å skjønne
hvordan disse områder så ut i åttiårene. Ved hjelp av kartet kan man se
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at en gate som hette Skjoldgaten gikk i sydsøstlig retning rett overfor
Effata. Der lå det to hus på sydsiden av gaten. Hjørnehuset var i to
etasjer med butikk i første. Det andre var en enebolig hvor lege Krohn
bodde en del år etter nittenhundre. Alt dette ble fjernet i tiden mellem
1920 og 1930, da Bentsebrugaten fikk sitt endelige løp.
Siden er det bygget boligblokker i hele området øst for Bentsebrugaten
og nedenfor og ovenfor Brockmannsgaten helt bort til begynnelsen av
Treschowsgate. Her var det få hus i åttiårene. Ser vi på bildet i St.
Hallvard XXXVIII, 1960, side 242, så finner vi, langt til venstre og noe
høyere opp på bildet enn Vøyenvolden, et hvitt murhus med høy gavl.
Det var vanninntaket til byen like efter 1860.
Nå er det vanskelig å finne dette huset, så omgitt og innebygget som
det er av store boligblokker. På bildet litt lenger til høyre, ser vi et
hus, som forlengst er revet. Der hodde i åtti-nittiårene jordmor Pet
tersen. Det hørte hage med store gamle trær til huset.
Der hvor Brockmannsgaten slutter og Treschowsgate begynner, svin
ger gateløpet litt til venstre. Treschowsgaten går herfrå rettlinjet til den
har passert den nye Treschows bru, for så å bøye lett over til høyre. På
nedsiden av gaten ligger bygninger som tilhører Bjølsen valsemølle. I
nærheten av brua ligger den gamle hovedbygningen, hvor brukseier
G. Martinsen hodde og hadde kontor. Det var i 1884 at han overtok
møllen og ga den navnet Bjølsen Valsemølle, og under dette navn er
den gjennem årene utviklet til den store og høyverdige bedrift den er
idag. Gustav Martinsen (1843—1920) var i noen år viseordfører i
Kristiania og var byens representant på Stortinget fra 1900 til 1906.
I 1905 var han medlem av Stortingets spesialkomité.
Vannfallet nedenfor Treschowbrua har vært nyttet siden middel
alderen, men en sandet utnyttelse har først skjedd efter at Bjølsen Valse
mølle overtok alle rettigheter.
M. E. Nord publiserte i Skilling-magazinet for 1856 en artikkel «Om
fabrikkvirksomlieten ved Akerselven» (i sin helhet gjengitt i bind V av
«Aker 1837—1937»). Nords artikkel viser at det var gårdene Bjølsen
og Sandaker som eiet rettighetene. Admiralitetsråd Gerhard Treschow
(1659—1719) eiet i mange år både Bjølsen og Sandaker. Han drev flere
slags industrier i vannfallet. Det er naturlig at gaten bærer hans navn.
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Vi går over Treschowbrua og kommer på østsiden av Akerselva. Sand
aker gård ligger på oppsiden av Treschowsgaten, idet denne slutter mot
Sandakerveien.
Når vi for fem-seks år siden kom mot Sandakerveien fra Treschows
brua, lå det på den andre siden et lite hus kalt «Nordpolen», hvor det
var restaurant. Huset lå på snippen av en husklynge mellem Hans
Haugesgate og Brettevilles gate, som for noen tid siden ble ført frem
mellom Grefsenveien og Sandakerveien. Nå er både Nordpolen og resten
av husklyngen fjernet, og en rommelig plass dannes idet Brettevilles
gate og Hans Haugesgate slutter mot Grefsenveien der hvor denne fort
setter Vogtsgate.
Den bydelen, som ligger mellem Sandakerveien og Grefsenveien og
østover fra denne kaltes Sandakerjordet.
lå langs begge sider av
Grefsenveien, men mest langs Hans Haugesgate, Brettevilles gate og Amt
mann Meinichs gate. På hjørnet av Sandakerveien og et ikke opparbeidet
stykke av Amtmann Meinichs gate lå det et stort trehus i to etasjer med
kvist. Vi kalte huset for Lyngsgården. Det var bygget i syttiårene og
hadde nr. 81 til Sandakerveien. (Bilde side 179). Det ble fjernet for
fire-fem år siden, og nu er området bygget ut med store blokker.
Sandakerveien går idag som før langs østsiden av Akerselva helt ned
til plassen utenfor Sagene skole og til Beyerbrua. Riktignok er den lite
synlig langs Bjølsen Valsemølles bygninger, idet den her nesten går i
ett med Vogts gate. Men ved Sagene Brannstasjon (av 1914, Vogts gt. 80)
gjør den en sving i vestlig retning og har herfrå sitt gamle løp.
Stykket ned til Åsengaten har bevart meget av sitt gamle preg fra nitti
årene. Særlig venstre side synes å være uforandret, vel vedlikeholdt og
med vennlig preg. På høyre side ser vi først et enetasjes hus
tilsyne
latende muret
som har nr. 54 B. Det var tidligere bolig for fabrikk bestyreren. Her hodde stasjonsmester Hjalmar Larsen som liten gutt.
Hans far var fabrikkbestyrer på Lilleborg. Han døde i 1891, og familien
flyttet til Nydalen. Litt lenger ned ligger nr. 54 C, en trebygning i to
etasjer. Bygningene nr. 54 A og 54 er kontorbygninger oppført i løpet
av de siste tredve år. Alt det som er nevnt foran hører under Lilleborg
fabrikker.
Fabrikkene ligger på et meget gammelt industristed. Vannfallet hører
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Restaurant «Nordpolen» i Sandakerveien. Foto Fr. Møller 1954.

ikke til de betydelige
bare ca. 3 m høyt
men det må allikevel ha
vært tilstrekkelig til de mangeartede industrier som gjennem tidene har
ligget der.
Allerede i 1778 var det en papirmølle der. Den ble i 1812 solgt til
Ludvig Mariboe, men han realiserte maskineriet og la an en kledes
fabrikk. En kortfabrikk hadde han også på stedet. 1829 solgte han bruket
til et konsortium som forsøkte seg med forskjellige fabrikata inntil de
la an oljemølle og sepesyderi. Grosserer P. W. W. Kildal drev fabrik
kene i mange år inntil A/S Lilleborg Fabrikker ble dannet i 1897.
Nedenfor Lilleborg Fabrikkers bygninger ligger ligger nr. 52, som ble
bygget i 1889—91 av fabrikkeier Hartvig Bache-Wiig. Han eiet Bentse
Brug, som lian moderniserte og drev til 1900. Siden den tid bar bruket
ikke vært anvendt som papirfabrikk, men lokalene brukes nå av mindre
industribedrifter.
12

St. Hallvard.

1961.
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Da Bache-Wiig bodde i nr. 52, var det fra huset fri utsikt og skrånin
gen mellem Sandakerveien og Akerselva var parklagt. Nå ligger en rekke
boligblokker langs Sandakerveien helt nedenfor Bentsebrugaten og nes
ten opp til nr. 52. Efter at Bache-Wiig flyttet har det vært forskjellige
eiere inntil huset for flere år siden ble kjøpt av fabrikkeier Blystad,
som i tilbygning til hovedbygningen startet en fabrikk for spesialvarer
innen tekstilbransjen.
Fabrikken må ha hatt en sterk utvikling, for nå ligger en ny fabrikk
bygning på den andre siden av Sandakerveien. Bygningen
Blystads
Fabrikker
dekker hele det areal hvor gården Lilleborg (nr. 35) lå.
Den gamle gården hadde to store fløyer, en med fasade mot syd og
en med fasade mot øst. Fløyene lå rettvinklet i forhold til hverandre.
Innsiden av vinkelen begrenset to sider av gårdsplassen, som innkjørsel
fra Sandakerveien. De gamle uthusene lå mot hjørnet av Asengaten og
Sandakerveien.
Det var hage på østsiden og på sydsiden av huset. Hagen på sydsiden
gikk helt ned til nr. 33. Langs Sandakerveien var det en høy teglstensmur.
I tiden fra 1880 til 1919 var fløyen mot øst leiet til prestebolig for
Sagene. Sogneprest J. N. Brun bodde der til 1906, og res. kap. Halfdan
Møller fra 1906 til 1919. I sydfløyen bodde i mange år den danske tegl
verkseier Jacobsen.
Det må bemerkes at navnet Lilleborg brukes både om fabrikkstedet
og om eiendommen Sandakerveien 35. Både i St. Hallvard og i boken
«Aker 1837—1937» er det flere ganger nevnt at Ludvig Mariboe eiet
Lilleborg til han måtte seige det omkring 1820.
I «Aker 1837—1937» står det på side 336: «Kortfabrikken var anlagt
i 1811 av kaptein Ludvig Mariboe på Lilleborg, men i 1819 hadde også
hans mestersvenn, tyskeren C. F. Klingner, privilegium, og ban utkon
kurrerte Marieboe, som efterhånden måtte oppgi nesten hele sin forret
ningsvirksomhet og skille sig fra de fleste av sine eiendomme.»
«I 1823 hadde kortfabrikant Klingner kjøpt en parsell av Aasen,
stedet Lilleborg, med hage og løkke, samt Stensløkken og i 1829 et
på Jerusalemsløkken liggende jordstykke og den der liggende av Mariboe
opprettede Klædefabrikk.»
Hvorvidt det var Mariboe eller Klingner som bygget det store huset,
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«Lyngsgården», Sandakerveien 81, sorn ble revet i 1957. Foto Fr. Møller 1954.

tør jeg ikke uttale meg om, seiv om jeg finner det lite sannsynlig at
Marieboe ville bygge et tofamiliehus. Det antas at det er Klingner som
bygget gården, en forblendet murstensbygning. Klingner bodde nemlig på
Lilleborg sammen med sin svigersønn, Rådmann Ludvig Adolf Mastrup.
I 1860 ble gården tilskjøtet Rådmann Mastrup fra Madame Elen
Klingner. Mastrup solgte gården i 1874 til Johannes Bjercke. Såvidt jeg
vet, bodde ikke eierne av gården på stedet efter denne tid.
Nå er det ikke annet tilbake av Lilleborgs herligheter enn en liten
firkant av hagen mot syd. Den er synlig fra Sandakerveien og strekker
seg bort til Soria Moria resanrant. Resten av hagen ned mot nr. 33
ligger brakk. Nr. 33, som i syttiårene var bolig for brnkseier Drewsen
er omgitt av et slags bilreparasjonsverksted.
Like nedenfor nr. 33 krysser Sandakerveien Bentsebrugaten. I krys
set grener Hegermannsgaten seg ut og går i østlig retning mot Torshov.
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Sandakerveien har ikke lenger større gjennemgående trafikk, idel
Yogts gate er blitt hovedåre for syd-nord-gående trafikk. Yogts gate,
som ved Biermanns gate fortsetter Toftes gate, var allerede i åttiårene
delvis opparbeidet mellem Holst gate og Torshovgaten. Efter bvert ble
den farbar opp til Torshovgaten i 1900.
På dette tidspunkt var den gamle bestesporveien omlagt til elektrisk
og forlenget gjennem Sannergaten—Vogtsgate opp til Torshovgaten. Alt
på kart av 1900 var Yogts gate forlenget helt opp til Grefsenveien, og
trikken ble snart forlenget til Grefsen og dessuten forbundet med Sagene
trikken.
Det gamle ostre Sagene omfattet igrunnen bare alt som lå langs eller
nær Sandakerveien og på vår «Rundtur ved Sagene» blir det derfor i det
vesentlige det som ligger vest for Yogts gate vi nærmere kan se på.
Forovrig vises til Halfdan Mollers artikkel i St. H. IV 225—251, Tors
hov—Torshaug gård, Torshaugbyen.
Idet vi nå går nedover Sandakerveien nedenfor Bentsebrugaten, kom
mer vi til den del av Sagene som jeg gjerne vil betegne som Oskar
Braatens Sagene. Her var det han vokste opp. Her har han batt bakgrunn
og stoff til de fleste av sine fortellinger, romaner og skuespill.
På nedsiden av Bentsebrugaten var det tidligere nedgang til Myrens
Verksted, og ved siden av den var det innkjørsel til boliger for eierne
av verkstedet.
Sandakerveien bøyer her litt i sydostlig retning, for så igjen å bøye
i mer vestlig. Her ligger en gruppe hus som er typiske for arbeiderhjem
fra lang tid tilbake. Det er husnurnmerne 44—26. Noen av husene er
sikkert meget gamle, mens enkelte ser ut til å være fra sytti-årene. Det
eiendommelige er, at de ennå står der.
Biidet på side 183 viser to av disse gårdene. Den høye gården kalles
Reutergården efter papirmester Reuter på Bentse Bruk fra forste del av
forrige århundre. Det lave huset hadde for bislag foran gatedoren, og
det var
efter hva jeg kan huske
butikk der.
Hvis en har lest «Bak høkerens disk» av Oskar Braaten, og er kjent
på Sagene, kan en ikke være i tvil om at her hadde Endresen butikk og
bolig. Det var på trappen i bislaget at Maren og Inga satte seg slitne
ned efter vandringen fra Ringerike til byen.
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Sandakerveien 26—44.

Vi bør se over på den andre siden av Sandakerveien, hvor det nå
dannes en nesten triangelformet plass ned til Torshovgaten med høye
boligbygg. Før 1900 var det på venstre side bare en gartnerløkke, og
jorder helt bort til Torshaug, og Sandakerveien gjorde samme svingen
som langs husene på høyre side. En husgruppe som hørte til gartneriet
lå litt inn fra veien.
Litt lenger ned ser vi Torshovgaten fullt utbygget på begge sider, mens
det i 1900 bare var sydsiden som var noenlunde ferdig utbygget. Lille
borg skole bortenfor Vogts gate var tatt i bruk i 1898.
Hele området mellem Sandakerveien og Vogtsgate fra Torshovgaten
og Østgaards gate
en tidligere del av Torshaug gård
tilhørte fra
1844 cand. jur. Nicolai Ramm Østgaard. Han ble kgl. fullmektig i 1845
og Foged i Østerdalen fra 1859.
Han bygget et hus like nedenfor Torshovgaten, omtrent midt imot
Feddersens gate. Huset Sandakerveien 25 fikk navnet Rosenlund, som
forresten ble navnet på det omliggende store grunnstykke. Østgaard
bodde på Rosenlund til han i 1858 solgte stedet til civilingeniør Oluf
Roll (1818—1906), senere havnedirektør. Roll bodde her til omkring
1900. Han fikk i denne tid skilt ut en tomt
Østgaardsgate 4
som
han gav til Sagene Asyl.
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Sagene gamle skole. Gjengitt efter Folkebladet.

Sagene Asyl ble opprettet i 1856 og hadde først lokale i Aasengaten 1.
Dette lokale ble snart for lite, hvorfor asylet i 1861 flyttet til Sand
akerveien 3, som ble ledig da Sagenes nybygde skole kunne tas i bruk
samme år. Ved et større bidrag fra Christiania Sparebank kunne egen
bygning for Asylet bygges på tomten i Østgaards gate og tas i bruk i 1868.
Asylet
nå heter det daghjem
er fremdeles i bruk.
En tomt av Rosenlund
Sandakerveien 21
ble i 1874 solgt av
foged Østgaard til korpslege Christen Smith (1819—1910), som visstnok
tidligere hadde leiet stedet og allerede bygget det huset som ennå står.
Han var bylege i Kristiania fra 1860 til 1872. Fra 1889 ble han brigade
lege med bolig i Bergen. Huset nr. 19 nedenfor Smiths hus er muligens
noe eldre, men er fremdeles i bruk.
182

EN RUNDTUR VED SAGENE

Reutergården i Sandakerveien.

I Østgaards gate var det Asylet i nr. 4 som først ble bygget i den gaten,
men i løpet av syttiårene kom også nr. 1 på hjørnet av Sandakerveien.
Kjøpmann Bliksrud hadde butikk i første etasje, både kolonial og manu
faktur, i mange år. Resten av nedre side hadde tre-etasjes murgårder bort
til Vogts gate allerede i 1880. På oppsiden av Østgaards gate kom efter
hvert huser og både Feddersens gate og Rosenlundgaten var stort sett ut
bygget innen nitten hundre. Da var idyllen langs Torsvhovgaten borte.
Fra hjørnet hvor Bliksrud handlet lå det bare noen mindre trehus
langs Sandakerveien. Nr. 17 ligger der fremdeles, (jeg tror at det huset
ble kalt Brandbakken), men de andre er borte, for nå skjærer Marcus
Thranesgate igjennem med en husrekke langs oppsiden. Nedenfor gaten
er det ikke noe bygg før «Hjemmet», som har nr. 2 til Holsts gate. Den
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bygningen omtaler Oskar Braaten ofte i sine fortellinger og romaner.
Best er den skildret i «Fra mine gutteår på Sagene» (St. H. VII 1—13).
Gården står der like stor og uforandret fra før Oskar Braaten kom dit
som seksåring.
Husene langs oppsiden av Holsts gate bort til Vogts gate var bygget i
løpet av åttiårene og ser idag ut som dengang.
På nedsiden er det ett hus på hjørnet av Vogtsgate og ved siden av
det ett som har nr. 1 til Holsts gate. I dette huset har Lilleborg Menighet
lokaler. Et indre bygg er kirke for menigheten. Holsts gate 1 var opp
rinnelig bygget av Arbeiderforeningen av 1894,
Resten av Holsts gate domineres av Sagene skoles bygning fra 1826,
som strekker seg nedover Sandakerveien til Sagene Bad, som ble bygget
i 1898—1900. For badet ble bygget lå det på den tomten et gammelt
en-etasjes hus
nr. 3 til Sandakerveien. Her var det kontor og bolig
for fattigforstanderen ved Sagene. Ovenfor nr. 3 lå det noen små hus
opp mot Holsts gate. Huset nr. 3 ble som tidligere nevnt brukt som hus
for Sagene Asyl fra 1861 til 68. Jeg husker at det ble sagt på Sagene,
at dette huset hadde vært brukt som lokale for ostre Sagene skole før
skolen av 1861 ble tatt i bruk. Jeg henvendte meg til professor Holte
dahl, som hadde bodd der i åtti-nittiårene. Han kunne straks bekrefte
at dette huset var gamle ostre Sagenes skole. Huset var blitt restaurert
og noe utvidet i åttiårene. Han husket at det i Folkebladet i nittiårene
hadde stått en artikkel om «Østre Saugene Skole» med bilde av byg
ningen. Bildet er gjengitt her. Se om Sagene skole, Sandakerveien 3,
«Aker 1838—1937» B. 11, s. 10 og utover. Det viser seg efter en gammel
pantebok at tomten Sandakerveien 3 ble tilskjøtet Aker Skolekommisjon
i 1809. Efter det kan man gå ut fra at den gamle Sagenes skolebygning
ble oppført omkring 1810.
Nedenfor Sagene Bad ligger Sagenes skoles bygning fra 1861 slik som
den ble ved utvidelsen i 1881.
For vi förlåter ostsiden av Sandakerveien tar vi en titt på Biermanns
gate, som nedenfor skolen går bort til Vogts gate. Det er bare ett hus
i den gaten, nemlig nr. 4. 81. a. er det bolig for vaktniesteren ved
Sagene skole.
T åtti-nittiårene bodde doktor Jensen i linset. Han var en lege som
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Sandakerveien 54 b. Huset tilhører Lilleborg fabrikker og var i mange år
bolig for fabrikkbestyreren.

alltid var parat, natt som dag, om noe kom på. Men hypokondere likte
han ikke. Hans rent menneskelige egenskaper er skildret på en herlig
måte av Oskar Braaten i «Bak høkerens disk».
Jeg kan ikke la være å nevne en liten historie som skal være autentisk.
Det var en kar på Myrens verksted som var glad i en rus av og til, dess
uten var han en stor spilloppmaker. En dag da han hadde temmelig
vondt i hue gikk han til doktoren. Doktor Jensen undersøkte ham og
sa bare: du skal få resept. Karen måtte vente en tid før han fikk de
foreskrevne medisiner. Det var en nokså stor pakke. Da han kom hjem
og åpnet pakken, så var innholdet en flaske bayerøl og to spekesild.
Vi har ennå tilgode å se på vestsiden av Sandakerveien og må gå opp
igjen nesten til Torshovgaten. Nedenfor Reutergården ligger det først
en entreprenørbedrift og så noen høyere bygg av forskjellig alder.
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Men så kommer nr. 14
Smedgården, som vil være kjent fra Oskar
Braatens fortellinger, og nr. 12, det vesle huset hvor Oskar Braaten
bodde sine første leveår og til han var i seksårsalderen. (St. H. VII
1—13.)
Marcus Thranes gate skjærer igjennem like nedenfor nr. 12 og neden
for den ligger store boligbygg helt ned til Sandakerveien nr. 8. Det er
en toetasjes tregård med noen mindre hus innenfor gårdsplassen. Det var
kortfabrikant Hendriksens gård. Det er den tredje kortfabrikk vi hører
om i Sandakerveien.
Flere leger har bodd i denne gården. Jeg husker doktor Aaser og
doktor Carsten Miiller. Min første lærerinne på Bjølsen skole
Karen
Nilsen
bodde i første etasje der.
Nå ligger det ikke flere gårder nedenfor, og terrenget fra Sandaker
veien og ned til Akerselva er parklagt og fritt. Det er en liten plass som
ligger til venstre før vi kommer ned til Beyerbrua. På den plassen var
det i åtti-nittiårene en annonsesøyle og et grønt bus. Holdeplass for
vognmenn var det også der. Den siste vognmann som holdt til der hette
Arnesen.
For å fullføre rundturen må vi gå ned på Beyerbrua. Før vi kommer
ned bakken til brua har vi fin utsikt til Hjulafossen.
Jeg vil nevne noe jeg husker fra omkring 1890. En kald vinterdag
med mange minusgrader stod Fritz Thaulow på det stedet og malte.
Naturligvis hadde han godt på seg, både pels og høye støvler med tre
bånner. Vi småguttene stod oppe på veien og så på.
Så går vi ned på Beyerbrua, og rundturen er slutt.

Hallgrim Thoresen
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