
Industristedet Sagene
en historisk skisse

Av Jan Eivind Myhre

Et mer typisk arbeiderstrøk enn Sagene er ikke lett å finne, slår Jan Eivind Myhre
fast i denne artikkelen. Sagene er bydelen som mer enn noe annet sted, er knyttet
til den industrielle revolusjon i Norge. Her kan vi ennå se hvor og hvordan de
bodde, en del av de arbeiderne som var med på å industrialisere landet. Her
vokste senere en ny middelklasse fram. Med hovedvekt på skildring av bakgrunn
og levesett for folk på Sagene lager Myhre en historisk skisse av bydelen.

Jan Eivind Myhre (født 1947) ble cand. philol, i 1976 (Universitetet i Oslo), har
vært vitenskapelig assistent (NAVF) ved «Kristiania-prosjektet» på Universitetet
i Oslo og arbeider for tiden med Bærums historie fra 1850 til 1970.

opp gjennom århundrer for å utnytte de mulig
heter elva ga til å drive maskiner, er bevart. M.
E. Nords hus i Maridalsveien 82 står, likeså
flere av de fabrikker han spådde ville gi landet
en «vakker Fremtid». Ikke minst kan vi ennå se
hvor de bodde, en del av de arbeiderne som var
med på å industrialisere Norge.

Hva er Sagene?
Sagene var, skrev riksarkivar Christian Lange i
1858, «...en liden ældgammel Arbeiderby.»
Sager og møller drevet med vannkraft hadde
allerede i flere hundre år preget deler av Aker
selva. Til bedriftene hørte et tettbygd strøk som
folk kalte opp etter virksomheten. Slik ble sa
gene til Sagene Fra Grunerløkka til Nydalen

Går vi tilbake til 1850-årene eller enda lenger,
fmner vi betegnelsen Sagene brukt om et område
som er langt større enn vi ville finne på å kalle
Sagene idag. Det var en fellesbetegnelse for all
bebyggelse helt fra Nedre Foss nederst ved da
gens Grunerløkka til begynnelsen av Nydalen
omtrent der Spikerverket ligger nå.

Men allerede i 1858 hadde nesten alle sagene
måttet vike for den nye industri. Siden 1840-
årene, særlig fra 1845, hadde «...forstaden
’Saugene’ egentlig erhvervet sig Navn af Fa
brikby», for å sitere en av dem som var med på å
gjøre Sagene til den industrielle revolusjons ar
nested i Norge, brukseier Martin Edvard Nord.

Sagene omfattet med andre ord i alle fall de
områder som senere ble dekket av bydelene Ila,
Bjølsen, Sandaker, Torshov og Grunerløkka.
Til Bjølsen og Sandaker svarte omtrent det som

Sagenes særpreg som industristrøk utviklet
seg utover på 1800-tallet, mens vårt eget år
hundre brakte andre elementer inn. Men mye
av strøkets særegne profil i bebyggelsen, vokst



Fra Trindserud til Dannevig

Sagene som satelitt
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til vanlig ble kalt Nordre Sagene, mens østsiden
av Akerselva fra Lilleborg og nedover kaltes
Østre Sagene.

samme rettigheter som selve Kristiania. Sage
ne-boeme hørte for eksempel til Akers preste
gjeld.

Fremdeles kan vi nok kalle endel av området
øst for elva Sagene, særlig strøket omkring
Beyerbrua. Hoveddelen ligger likevel klart på
vestsiden. Området som er foreslått bevart,
langs Maridalsveien og Sagveien fra Waldemar
Thranes gate til Arendalsgata, er praktisk talt
identisk med det området som svært lenge ble
kalt Vestre Sagene. Det var den delen av Kri
stianias bymark som tilsvarte gården Vøyens
grunn. Gårdens hovedbygning står ennå i Mari
dalsveien 87.

På 1800-tallet ble det vanlig å kalle Sagene for
forstad til Kristiania. Området vokste sterkt i
folketall, især etter 1845, og Kristiania nærmet
seg sydfra. I 1880 hadde murgårdene på Gru
nerløkka nådd om lag dit hvor Birkelunden ble
anlagt. Seiv om det enda for eksempel i 1875 var
vanligst at folk bodde i nærheten av arbeidsste
det, var det ikke lenger sjelden at kvinner og
menn kom daglig fra andre bydeler for å arbeide
ved Akerselvas fabrikker. Forholdet kunne og
så være omvendt, folk sov på Sagene, men job
bet i byen. For disse menneskene var strøket en
forstad i moderne forstand.

«Byens Grund ved Aggers Sauger» var et
annet navn på Vestre Sagene og strakte seg fra
eiendommen Trindserud i syd til Dannevig i
nord, omtrent der hvor Sagene kirke står. Det
kan trygt betraktes som Sagenes kjerneområde.
«Her begynte Sagene», skrev kinodirektør Kri
stoffer Aamot om Trindserudbakken, biten av
Maridalsveien opp fra Waldemar Thranes gate.
Han vokste opp i strøket i slutten av forrige
århundre.

I 1859 ble Kristianias grenser utvidet, og
størsteparten av tettbebyggelsen på Sagene
kom med. Byens stortingsrepresentanter var
lenge skeptiske. Skatteinntekter fra bedriftene
lokket, men forventningen om fattigutgifter i
arbeiderstrøket skremte. Argumentet at Sage
ne økonomisk naturlig hørte til hovedstaden slo
imidlertid igjennom.

Tvangen til å bygge i mur ble gjort gjeldene
innenfor de nye grensene (allerede fra 1858).
Dette førte til at mange folk som strømmet til
Sagene-området i 1860- og 1870-årene satte opp
trehus straks utenfor den nye grensen. Små
trebyer oppstod på Moløkken nord for Sagene
kirke, Bjølsenjordet, Sandakersjordet og ved
Thorshaug gård. I 1878 ble også denne tettbe
byggelsen innlemmet i Kristiania.

Sagene ble til på grunn av Akerselva. Men om
rådet eksisterer også fordi det lå nær Oslo, se
nere Kristiania og så Oslo igjen. Fra de første
sagene dukket opp omkring 1500-tallet var be
byggelsen avhengig av byen fordi byfolk eide
virksomheten.

Kristianias grunnleggelse forandret ikke på de
økonomiske realiteter. Byborgeme eide mange
sager og etterhvert en del andre virksomheter
langs elva. Tømmeret som ble skåret ble lagret
og skipet ut på byens havn. Sagene var en slags
produksjons-satelitt for Kristiania. Etter by
grunnleggelsen i 1624 skjedde imidlertid én
viktig forandring. Vestre Sagene ble en del av
«Byens Grund» på bymarken, dog ikke med de

Sagene og Kristiania/Oslo

Sagene som forstad

150

Folketallet på Sagene 1700-1875

År
Vestre, Østre og

Vestre Nordre Sagene
Sagene (uten Grunerløkka)

1700 200
1801 300 1000
1845 550 2100
1875 2300 7300



To industrielle revolusjoner

bydel.

INDUSTRISTEDET SAGENE

Nedre Papirmølle eller Glads Mølle fra 1736 foto
grafert i 1916. Bygningen erfredet. (Foto: Oslo By
museum. Alle fotografierfra tidligere tider er stillet
til disposisjon av Oslo Bymuseum.) Den vannkraftdrevne oppgangssaga betød på

mange måter en revolusjon for trelastnæringen
da den kom tidlig på 1500-tallet. I Norge var
Sagene et av de første stedene den ble tatt i
bruk. I 1743 var det 21 og i 1820 24 sagbruk
langs Akerselva. De fleste lå på Sagene.

Mot slutten av det 19. århundre gjorde damp
kraft og elektrisitet det unødvendig for indu
strien å ligge ved fosser. Fabrikkene på Sagene
kom til å ligge litt avsides, samtidig som de
hadde lite plass å utvide på. Industrien ved
Akerselva stagnerte.

Møller var maskinelle innretninger til maling,
knusing, pressing og hamring, også disse med
vannkraft. Sagbrukene var langtfra enerådende
langs elva mellom Nedre Foss og Nydalen.
Kornmøllene var tallrike. De var eldre enn sa
gene og har også overlevet dem, for eksempel
på Bjølsen. Det samme kan vi si om de gamle
såpekokeriene som har fått sin etterfølger i Lil
leborg.

Likevel vokste Sagene. Kommunikasjonene
hadde gjort området til en bydel som andre
bydeler. Hestesporvognen nådde til Ringnes
bryggeri i 1876, og med Sagene Ring i 1901 var
Sagene virkelig knyttet sammen med resten av
byen. Sagenefolk arbeidet også på Kampen og
Majorstua, folk på Russeløkka og Rodeløkka
reiste til Sagene hver dag. To- tre tiår inn i det
20. århundre var det gamle fabrikkstrøket inne
sluttet av nye boligområder. Sagene var blitt

Den «førindustrielle industri» på Sagene
omfattet også flere papirfabrikker, benmøller,
oljemøller, kledestamper, teglverk og annen
beskjeden «industri», nokså primitiv teknisk

Sagene som bydel

Sager og møller
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Beyerbroen med sagbruk omkring 1830. Ovenfor
broen sees Nedre Vøyen til venstre og Nedre Papir
mølle til høyre. Møllen måtte stanse driften allerede i
1870-årene. Den hadde da vært i drift i omtrent 140
år.

1 200 personer i disse fabrikkene, de fleste var
kvinner. Ingen er i drift i dag, men Graahs,
Hjulas og Labakkens bygninger fra midten av
1800-tallet står.

En prolog til den senere rivende utvikling kan
Akers mekaniske verksted kalles. Bedriften ble
startet ved Øvre Foss i 1842, men flyttet til
Pipervika i 1850-årene. Arvtakeren på Sagene
ble Myrens verksted, som fra 1848 kom til å
fylle en viktig oppgave som fabrikkenes fabrikk
på Sagene. Der ble det produsert maskiner til
annen industri og utført reparasjoner. Lenger
sydøst på Sagene lå Isachssøns verksted, sene
re Christiania Maskinverksted (grunnlagt 1851)
som heller ikke var noen übetydelig bedrift.
Over 400 mekaniske arbeidere jobbet på Sagene
i 1875.

Tekstilfabrikker og mekaniske verksteder
Det var den samme slags industri som preget
det industrielle gjennombrudd på Sagene (i
Norge) og i England, industrialismens moder
land. Tekstilfabrikkene lå på rekke og rad fra
Nydalens Compagnie til Akerselvens Kledes
fabrikk sydligst ved Grunerløkka.

På Sagene kunne vi finne Christiania Meka
niske Veveri, Lilleborg Spinneri, Nicolaysens
spinneri (Labakken), Hjula veveri, Vøyen
spinneri (Graah), Foss spinneri og giganten
Christiania Seilduksfabrikk på Grunerløkka
ved Øvre Foss. Alle var grunnlagt i de 12 årene
som fulgte etter 1845. I 1865 arbeidet allerede

Noe av industrialiseringen på Sagene tok
form av en teknologisk utvikling av eldre virk
somheter. Det gjaldt for eksempel kommøllen
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på Bjølsen og den store papirfabrikken på Bent
sebrug. Her ble Norges første tresliperi startet i
1863. Bentsebrug ble grunnlagt allerede på
slutten av det 17, århundre og sluttet å produse
re i 1898. Nå er bygningen nylig revet. Derimot
står på Sagene den vakre trebygningen etter
Nedre Papirmølle (Glads mølle) som ble utkon
kurrert allerede i 1870-årene, etter omtrent 140
års virksomhet.

Sagmestre og daglønnere
Sagene før midten av forrige århundre var nok
et slags industristrøk, men vi må huske på at det
også hadde en nokså landlig karakter. Langs
Maridalsveien og Sandakerveien var det en
smal stripe bebyggelse og utenfor lå åker og
eng.

De fleste av mennene var sagmestre (og sag
drenger), møllere og dagarbeidere som var
knyttet til næringslivet ved Akerselva. Men en
god del av dem hadde også en tilleggsbetegnel
se. De var husmenn eller innerster, uttrykk som
brukes i bondesamfunnet. De leiet hus ellerjord
og drev jordbruk på si. Husdyrhold var ganske
vanlig. Noen av sagene og mange av møllene
ved elva hørte til gårdene i området, Thors
haug, Åsen, Sandaker, Bjølsen, Vøyen og and
re. Folk på Sagene ble ofte en kombinasjon av
bruksarbeidere og arbeidere knyttet til gårds
driften på annen måte, som husmenn, inn
erster, tjenere.

På Sagene var det flere teglverk, som drev
sesongpreget virksomhet. Teglverksdriften var
også nær bundet til de økonomiske konjunktu
rer, det vil si byggevirksomheten i hovedsta
den. Det var gode tider i for eksempel 1875, og
opptil 400 folk arbeidet da ved teglverkene på
Sagene. Begynnelsen og midten av 1870-årene
var også andre fase i industristiftingen på Sage
ne. Ringnes bryggeri, Hesteskosømfabrikken
og Vulkan jernstøperi kom til, eldre bedrifter
vokste sterkt.

Antall arbeidere i industrien på Sagene, som
hadde vært om lag 1 000 i 1856 og 1 850 i 1865,
økte til 2 750 i 1875. En økonomisk depresjon
gjorde at tallet stagnerte til 1 885, men ti år sene
re var det økt til hele 3 750.

Dagarbeidere hadde en løsere binding til ar
beidslivet på Sagene, måtte ta arbeid der det fait
seg, og var langt mindre beskyttet mot de se
songmessige svingninger i arbeidet som preget
det gamle samfunn. Mange kvinner måtte ta til
takke med tilfeldig arbeid, vask, søm, gatehan
del.

I 1840- og 50-årene var Sagene stedet å opp
søke, hvis en ville orientere seg om industriali
seringens frammarsj i Norge. Hjula veveri kun
ne omkring 1860 med sine 500 arbeidere kon
kurrere om å være Norges største industribe
drift. I 60- og 70-årene ble trebearbeidingsindu
strien den største i landet og vårt område kom
mindre i sentrum for oppmerksomheten. Årene
omkring 1890 og tiåret etter 1905 gjorde Norge
til et virkelig industriland. Med elektro-indu
strien kan en kanskje snakke om en tredje indu
striell revolusjon.

Få folk på det gamle Sagene ville ikke bli kalt
arbeidsfolk. Kanskje hørte noen håndverkere
til denne gruppen, og iallefall noen overordnede
folk på bedriftene og de fåtallige lærere eller
kjøpmenn.

Det gamle brukssamfunnet var etablert i den
forstand at familiene dominerte. Unge voksne
fra konfirmasjonsalder og oppover rømmet Sa
gene for å ta tjeneste, gå i lære eller finne ekte
make. Inn til strøket flyttet ektepar, ofte med
små bam. Industrialiseringen forandret dette
mønstret.

Andre steder enn området ved Akerselva le
det denne utviklingen. Også innenfor Kristia
nia/Oslo-området tapte Sagene sin suverene le
derstilling. Enda idag har elva mellom Maridals
oset og Bjørvika en mengde store industribe
drifter, men mange steder har hjulene stanset.
Det gjelder særlig vårt område, Sagene mellom
Sannerbrua og Bentsebrua (Myren er et unn
tak).

Fabrikkpiker og andre industriarbeidere
Med en enorm innflytting fra midten av det 19.
århundre endret Sagene-befolkningen karak-

Folk på Sagene
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Klassebevissthet og lokalpatriotisme

Hvor kom folk på Sagene fra?
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ter. Innbyggerne ble dominert av folk i de nye
fabrikker, og dette var unge mennesker. Om
trent 3 av 5 personer med yrke på Sagene i 1875
var ansatt i industrien. 3 av 5 av disse igjen var
under 30 år gamle. Av alle industriarbeideme
var bare om lag 1/3 gift, 2/5 hvis en tar med dem
som hadde vært det.

Nittedal noen år før han dro tilbake til Sagene.
Her var han industriarbeider og smed ved My
rens verksted til sin død i 1898.

Hans Jacob Hansen bodde først i Maridals
veien 158, senere i Sagveien 11 og fra 1884 i
Sagveien 10, et lite hus i rødmalt tegl som han
kjøpte. Det er stadig bevart. Hans Jacob er
typisk for befolkningen på Sagene på flere må
ter. En er at han kom fra Romerike. Nesten 1/4
av innflytterne i strøket i 1875 var født der. De
fleste av de andre innflytterne hadde heller ikke
reist langt. Helst kom de fra de nære områder i
øst og nordøst som Romerike, Odalen, Solør,
Mjøsbygdene og indre Østfold, nokså ulik inn
flyttingen til Oslo idag.

I Oskar Braatens verden var industriarbeide
ren nærmest identisk med fabrikkjenta. Fra
hans vindu i Sandakerveien med utsikt til Hjula
og Graah ved «fabrikkjentenes bru» (Beyer
brua) kunne det nok virke slik. I tekstilfabrik
kene arbeidet i 1875 tre ganger så mange kvin
ner som menn. Men på hele Sagene var menn i
flertall blant industriarbeideme. De dominerte
verkstedene, teglverkene, møllene og papirfa
brikken.

Som husmannssønn var nok Hansen nokså
typisk for de av den første generasjons indu
striarbeidere som kom fra bygdene, men en god
del av de første folk i fabrikkene på Sagene
stammet fra håndverkermiljø, bruksarbeider
miljø eller fra dagarbeidere i Kristiania eller
Sagene seiv. Den gamle arbeiderbefolkningen
rekrutterte den nye.

En stor og voksende industriarbeiderbefolk
ning skapte grunnlag for mange andre yrker.
Etterhvert kom også hovedstaden så nær at den
representerte et marked for varer og jobber for
Sagene-befolkningen. Til de over 1000 indu
striarbeiderne på Sagene i 1875 kom 2-300
håndverkere. Nesten hundre personer drev
handel, i 1845 hadde det bare vært 15. Vogn
menn og andre sørget for transport og økningen
i antallet offentlige ansatte viste seg også på
Sagene. I stigningen av tallet på funksjonærer
og selvstendige i handel og industri og antallet
folk i det offentlige aner vi konturene av en ny
«middelklasse».

18. september 1851 sendte lensmann Torkild
sen i Aker på forlangende inn en liste med 162
navn til departementet. Den inneholdt navn og
yrke på medlemmene av «Saugenes Arbeider
forening», en av de mange som tilhørte Thra
ne-bevegelsen. Året før hadde 136 thranitter på
Sagene underskrevet bønneskriftet til Kongen
om bedre kår for arbeidsfolk i Norge.

En konklusjon er likevel helt sikker. Til i alle
fall godt inn i vårt århundre var Sagenes sosiale
karakter entydig. Mer typisk arbeiderstrøk er
ikke lett å finne.

Arbeiderforeningen på Sagene hadde med
lemmer praktisk talt bare fra håndverket, re
stene av den gamle industrien og de nye fabrik
ker. Særlig Bentsebruket og Akers mek. var
godt representert, men også andre av møllene
og de nye tekstilfabrikkene hadde arbeidere
som sluttet opp.

En gang i den tidlige industrialiseringen, trolig i
1850-årene, kom Skedsmo-gutten Hans Jacob
Hansen til Sagene. Han var sønnesønn av en
gårdbruker, men faren var husmann. Livet som
jordbruker åpnet altså neppe store muligheter
for ham på den overbefolkede landsbygda i
Norge. Han lærte seg smedeyrket og giftet seg
på Sagene i 1861 med en datter av en møller.
Han var så smed og husmann i Ullensaker og

For arbeiderbefolkningen på Sagene gikk en
voksende klassebevissthet hånd i hånd med en
lokal bevissthet. Thranebevegelsens lokalföre
ning hadde Sagene som ramme, likeledes det
senere arbeidersamfunn i området (1881). Lo
kalpatriotismen var nok utbredt i alle samfunns-
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Industri, håndverk og handel

INDUSTRISTEDET SAGENE

elva vis-a-vis Hjula. Nedre Papirmølle, eller
Glads mølle, er fra 1736 og skal være den eldste
bevarte industribygning i landet. De to byg
ningene er karakteristiske for hver sin epoke i
Norges industrihistorie.

Maridalsveienfra 101 og oppoverfotografert i 1925.
På side 157 er gateløpet fotografert fra omtrent
samme standplass.

lag og har delvis holdt seg til våre dager. «Sa
gene ble noe av en enhet for seg,» sier en inge
niør på Myrens verksted som vokste opp i 1880-
og 1890-årene.

Mindre industrivirksomheter og håndverks
bedrifter delte ofte hus med boliger. I Maridals
veien 70 har det vært såpekokeri, i nr. 86 bakeri
og i andre bestående bygninger fargeri, blik
kenslagerverksted o.s.v.

På samme måten var det med mange andre
næringer. Apoteket Falken holdt til noen år i
Sagveien 26 før det flyttet inn i nr. 28 i 1870. En
barbersalong har holdt til i Sagveien 12 og i
Maridalsveien 86 fant man restaurant «Fallgru
ben». Sagene var lenge beryktet og berømt for
sine mange utskjenkningssteder og danseloka
ler. Kaféer har det vært både i Sagveien 28 og i
Maridalsveien (finnes enda). Biermannsgården
i Maridalsveien 78 huset en gang også en kram
bod, og omkring midten av forrige århundre var
det butikk i nr. 58, for å nevne noen virksom
heter.

Hvordan har næringslivet og menneskene holdt
hus på Sagene, og hva er bevart idag?

Ved Beyerbrua kneiser den tidlige fabrikkvirk
somhets industrielle gotikk oss i syne. Det er
Graah og Hjula fabrikker. Om den siste skrev
Martin Edvard Nord i 1856 at hvis man kom så
langt unna at bråket fra maskineriet ikke kunne
høres, «saa skulde man snarere tro, at det var et
Pallads end en Fabrik.» Mange vil idag ha mer
sansen for den gule trebygningen på østsiden av

Hus på Sagene

155

.‘.r' 4* si  U
 • '  ; , . „, ... ~' :’V:w-/

t*ffBII pr *f| ir jll 5 »c !>*. j». «MÉllfa St* I» S£

 „ K|W{|m SpiflvM |røj|i |

Sbßb^^1 4 *.~iliß i ~ r ‘

& - w

jf . w

rv' 8- -. : m;r-,  £"' ;%;v .. v * .%> ' ..***• «***& '.-.•-.'•’£***, "v “"  > - .' v 4>t«C * ’‘' •-  "' :



etasjer med omtrent 40 m 2 grunnflate.

Arbeiderboliger og andre hus

JAN EIVIND MYHRE

De bestående bygninger på Sagene har også
huset institusjoner. I Maridalsveien 86 holdt
Sagene brannstasjon til, og den Biermannske
skole er kjent.

3 - For å sikre arbeidskraft til fabrikken satte
flere bedrifter opp arbeiderboliger til sine an
satte. Den treetasjes trebygningen i Sagveien 8
(«Brænna») ble satt opp for Graahs spinneri i
1848. Hele 66 personer befolket huset i 1868.
Spinneriet eide i 1869 også Maridalsveien 86 og
Sagveien 16.

Mange av bygningene på Sagene er blitt om
bygget med årene, de har forandret både stil og
funksjon. Jeg skal likevel forsøke en grov klas
sifisering, vesentlig ut fra alder og funksjon (ty
pe beboere).

Grunnleggeren av Hjula veveri, Halvor
Schou, eide Maridalsveien 72. Først og fremst
er imidlertid hans arbeiderboliger i Sagveien
23D kjent. De er bygget i tegl i fortsettelse av
fabrikken, et nokså uvanlig trekk. løynefallen
de er de grå «rekkehusene» i Arendalsgata som
er Myrens arbeiderboliger. De er satt opp i 1914
i en «engelsk» og ganske sjelden stil i Norge.

1 - Langs nedre del av Maridalsveien står det
en del hus som stammer fra mølle- og sagbruks
tiden ved Akerselva. Deler av Biermannsgår
den kan være fra 1600-tallet, mens for eksempel
Maridalsveien 70,76,84, 86 og 87 er bygget i det
18. århundre. Sagveien 16 (Vinger-stuen) er
derimot trolig et tidlig 1800-tallshus.

4 - Entreprenører kastet seg raskt inn på
markedet for å utnytte etterspørselen etter bo
liger. I Maridalsveien 56 er én del opprinnelig et
tre etasjers tømmerhus fra 1858. De 103 leie
boere i 1875 må ha gitt bra inntekter for eieren.

Husene representerer antagelig både boliger
eid av bedriftene og hus som håndverkere og
bruksarbeidere eide seiv. De har ofte opprinne
lig vært i tre rom og med 1 1/2 etasje. Tilknyt
ningen til jordbruket viste seg i at de gjeme
hadde stall, ljøs, rom til kora og redskaper
o.s.v.

Den andre delen av Maridalsveien 56 er byg
get i 1893 og nabogårdene 60 og 62 i 1901. Disse
husene representerer de typiske boliger for
den industrielle arbeiderklasse i Kristiania,
murkasemene, «pussklassisismen». Maridals
veien 86 fra ca. 1860 er en tidlig representant for
denne stilen.

2 - Med industrialiseringen og innflyttingen
fra 1840-årene økte behovet for boliger betrak
telig. Det ble tettere i de gamle husene, og nye
kom opp. En type var små trehus som ble satt
opp av arbeidsfolk seiv (særlig håndverkere) til
egen bolig. Bygningene var som regel opprin
nelig i tømmer liksom 1700-tallshusene, men
noen er senere pusset med mur. Vestre Sagene
var lenge unntatt fra tvangen om å bygge i mur,
grensen gikk ved Telthusbakken. Murtvangen
nådde området i 1858, og föregrep byutvidelsen
med ett år.

Da det inn i vårt århundre forlengst var blitt
klart at bolignøden ikke kunne avhjelpes ad
privat vei, ble det vest for Vøyenvollen på Sa
gene med kommunal hjelp reist et boligkom
pleks under første verdenskrig. Også i stil er
dette et pionerhus.

5 - Husene på Sagene bærer preg av hva slags
folk som skulle bebo dem, det er et arbeider
klassestrøk. Men noen bygninger bryter med
dette hovedinntrykker, uten dermed å høre
mindre til miljøet. I Maridalsveien 82 bodde
brukseier Martin Edvard Nord, et hus i pusset
tegl fra 1860-årene. Den staselige murbyg
ningen i Sagveien 24 fra 1871 ble reist for Johan
Ludvik Lohrbauer, fabrikkbestyrer ved Chri
stiania Mekaniske Veveri. Apoteker Nicolai
Lindgaards bolig og apotek i Sagveien 28 er
nevnt. Maridalsveien 87 er den gamle hoved-

Eksempler på disse småhusene er Sagveien
10, satt opp i 1849, Sagveien 18, som ble bygget
1845-47, Maridalsveien 112 og Sagveien 12 og
26, alle fra 1850-årene. Husene ble etterhvert
proppfulle av folk, særlig da murtvangen brem
set på byggelysten. 24 mennesker bodde i det
lille huset i Sagveien 18 i 1875. Hos sjokola
dearbeider Adolf Danelius Madsen i Maridals
veien 112 bodde 20 personer. Huset var på to
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Begge bøker er under utgivelse høsten 1978.

INDUSTRISTEDET SAGENE

ølhandler. I tillegg kom familier og tjenestefolk.Maridalsveien fotografert i desember 1978 fra om
trent samme standplass som bildet på side 155.1for
grunnen nordre hus i Maridalsveien 101. Lengst opp
ses nummer 107 som nylig er satt i stand på en måte
som kan være forbilde for andre.

I et av de andre husene levde en dampskips
fyrbøter med familie og to losjerende mekaniske
arbeidere på Myren. Vi må tro disse tilhørte et
økonomisk bedrestilt sjikt innenfor arbeider
klassen. I bakgården finner vi et ektepar som
arbeidet på Seilduksfabrikken, to «Fabrikpi
ger» på Hjula, to syersker og hele fem menne
sker som levde av fattigunderstøttelse.

bygningen på Nedre Vøyen gård, antagelig fra
slutten av 1700-tallet.

Det er i de siste to gruppene vi finner de
mennesker som preget Sagene i flere århund
rer. Mange av husene står enda. De er verdige
og tankevekkende minnesmerker over vår vik
tige fortid.

I en og samme adresse, Maridalsveien 129, kan
vi idag se et tømmerhus fra 1700-tallet, et ut
murt bindingsverkshus fra den tidligste indu
strialiseringen (1853) og et treetasjes murhus fra
1861. Det er et nokså typisk miljø fra Sagene der
ulike stilarter fra mange epoker står side ved
side.

Jan Eivind Myhre, Sagene - en arbeiderforstad
befolkes 1801-1875, Universitetsforlaget.

Jan Eivind Myhre og Jan Sigurd Østberg, re
daktører, En artikkelsamling fra St. Hall
vard 1975-77 med emner fra Kristianias so
sialhistorie på 1800-tallet.

I hovedhuset bodde i 1875 karakteristisk nok
huseieren, en en kvinnelig brennevinshandler,
samt hennes handelsbetjent og andre folk som
nok i samtidens øyne hevet seg over det jevne
på Sagene: En skipperborger, en bokholder, en
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