


Hva arkivene forteller
om gamle hus på Sagene

Av Truls Aslaksby
Arkivundersøkelser er et møysommelig arbeid, men det er i arkivene man finner
de mange små opplysninger som tilsammen kan gi et bilde av bebyggelsen og
menneskene som brukte den. Truls Aslakby var en av dem som iforbindelse med
«Sagene-planen» flikk i oppdrag å studere arkiver og protokoller. 1 denne artikke
len konsentrerer han seg om noen av de eldste bygningene på Sagene, nemlig
Maridalsveien nr. 78, 80 (82), 84, 86, 87.

Truls Aslakby (født 1943) er magister i kunsthistorie (Universitetet i Oslo 1977)
og deltar aktivt i arbeidetforfortidsvern. Artikkelen er basert på opplysningerfra
Statsarkivet, Riksarkivet, Norges geografiske oppmåling, Riksantikvaren, Vi
denskabsselskapet i Trondheim, Byantikvaren og Oslo Bymuseum. Artikkelen
gir en verdifull oversikt over kildemateriale som finnes om Sagene.

prøver å bevege oss «bak» ca. 1730. Hvis jeg
skulle velge, ville jeg allikevel si at den like
gjerne kan være fra 1600- som fra 1700-tallet.

Alle vet at de aktuelle gårdene er gamle, noen
vet også at de danner det beste bevarte for
stadsmiljø 1 fra det virkelig gamle Christiania.
Men noen ordentlig undersøkelse av deres al
der og historie har ikke vært gjort2 før Oslo
Byes Vel og Fortidsforeningens Oslo-avdeling
ga undertegnede i oppdrag å finne ut hva arki
vene måtte inneholde av slike opplysninger
frem til ca. 1870-årene.

I dag er det bare våningshusene som (delvis)
står igjen. Behovet for husdyr, maskineri osv.
har endret seg ettersom beboere har flyttet inn
og ut. Behovet for å bo har nesten ikke endret
seg. Fordi de stadige forandringer og utskift
ninger av uthusene utgjør en veritabel material
haug av mindre almen interesse ettersom hus
ene ikke lenger finnes, er fremstillingen holdt
samlet om de ennå stående eller nylig revne
våningshusene. Kildehenvisninger er gjen
nomgående utelatt; spesielt interesserte henvi
ses til grunnmaterialet, deponert hos Fortidsfo
reningens Oslo-avdeling. En oversikt over
gjennomgåtte arkivalia er satt opp til slutt.

En hovedkonklusjon av undersøkelsen kan
presenteres straks: Med unntagelse av nr. 87
står vi fremdeles uvitende om bebyggelsens
nøyaktige alder; kildene forstummer når vi

Kartet viser Sagene i 1795. Det er et utsnitt av kart
over bymarken som ble laget av elevene ved «Den
mathematiske skole». Originalen er försvunnet,
denne kopien kommer fra byantikvaren.



Maridalsveien 70,
tidligere kalt Hammergården

Maridalsveien 72,
tidligere kalt «sepesyderigården»

TRULS ASLAKSBY

av 1760-årene, Søren Dominicus (-sen), blir og
så i enkelte förbindelser nevnt som fattig. Han
giftet seg forøvrig for 2. gang i desember 1764,
etter at første kone var død i juni! Dødsboets
inventar i 1768 var relativt sparsomt; det inn
bragte 77 rd. Ovenfor nevnte skipper og høker
Sven Bye Hammer, som altså kanskje innredet
den første kramboden, døde i 1785. Han etterlot
seg et ganske rikt inventar som blir nøye opp
regnet pr. rom og solgt for 157 rd. Frem til 1796
var gården leiegård for Peter Collett og senere
enken. Deretter kom Chr. Christiansen Møller,
som må ha levet ganske flott. I hans tid går
taksten på våningshuset opp til hele 1000 rd., og
det ble oppført både lysthus og keglebane på
tomten. Gjennom store deler av 1800-tallet ble
gården eid av større forretningsfolk.

Våningshuset er av tømmer, IVi etasje, og fra
ca. 1902 panelt, senere pusset, samt med et
tilbygg av utmurt bindingsverk. Planen kan ka
rakteriseres som to-roms med stue i syd og
kjøkken i nord, med et tredje rom «hektet på»
vest for stuen, antagelig fra begynnelsen av
p.g.a. de tilsynelatende sammenhengende øst
vest tømmerveggene. Bindingsverkstilbygget
er rommet vest for kjøkkenet.

Første skikkelige opplysning om huset kom
mer ved 2. registrerte overdragelse i 1729. Da
nevnes to kakkelovner, hvilket sannsynliggjør
tilstedeværelsen av det «påhektede» kamme
ret. I skiftet etter Sven Bye Hammer i 1785
nevnes det for første gang at stuen er avdelt
med en bordvegg. Hammer hadde vært eier fra
1780, men har bodd og drevet høkerforretning i
gården senestfra 1771 (skattemanntallet). I den
ytre delen har han antagelig hatt krambod, den
nevnes iallfall som krambod senere. Senest fra
den tid må værelset ha hatt inngang fra gaten.
Ca. 1820 ble huset omrøstet og nytt tak lagt. I
1824 nevnes det at gårdsplassen var opp-pelet.
Like før 1868 ble rommet vest for kjøkkenet
tilbygget i utmurt bindingsverk. Foruten den
utvendige pussingen er lukkingen av portrom
met og avdelingen av kjøkkenet nok gjort i vårt
århundre. Ellers må den halve overetasjen be
merkes. Den ble brukt til lager for korn 0.1.
Uthuset som nå står, er oppført i 1874.

Våningshuset ble dessverre og helt unødvendig
revet i 1970 etter lettere brannskader og etter å
ha stått tomt en tid. Det ble imidlertid ganske
grundig registrert under rivningen.

Huset var svært likt det föregående, bortsett
fra at det ikke hadde noe vinkeltilbygg og var i
to fulle etasjer. Ellers var det også her to-roms
plan med stuen i syd og portrommet innlemmet
i bygningskroppens nordende. 2. etasje hadde
også toroms plan, men speilvendt. 2. etasje var
utkraget en stokkebredde over første. Ut fra
oppmålingstegningen virker det som om de
opprinnelige vinduene har vært lave og brede.
På 2. etasjes gatevegg kan de ha sittet i en
sammenhengende rekke i nesten hele fasadens
lengde. (Usannsynlig på grunn av glassets
kostbarhet?) Utdragingen og vindusformen
gjør at huset like gjerne kan ha vært 1600- som
1700-talls. Rommene var oppdelt med lettveg
ger muligens delvis fra begynnelsen av, men
særlig fra ca. 1850 da også loftet ble innredet og
nytt steilere tak må ha vært reist. På denne tiden
ble også portrommet lukket og innredet, rom
met under 2. etasjes svalgang lukket, 1. etasjes

Første registrerte eier før 1729 var Engebret
Olsen Møller (yrke?). Sagmester Hans Johnsen
var så eier tre ganger før 1736 med bl.a. Poul
Poulsen Billerud Hygen (fra Toten) innimel
lom. Fra 1736 til 1747 var sepemester Peder
Christophersen (Hammer) eier. Nestemann, til
1752, var skoleholder Simon Barsøe (Bassøe).
(Kan han ha holdt skole i gården?) Han nevnes
flere steder som lønnet av byens fattigvesen og
seiv fattig. Inventaret som ble utbudt på hans
dødsboauksjon, må snarere kalles spartansk
enn fattigslig, solgt for 30 rd. Eieren i 2. halvdel
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Maridalsveien 70 - 76 fotografert i 1902.
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når det gjelder uthusene, kommer i branntaks
ten av 1806. Da var det stue, kammers og kjøk
ken nede, og to værelser og to boder oppe.
Deretter følger beskrivelser med korte og jevne
mellomrom. T.o.m. i 1846 hadde taket en
helningsvinkel på 1:2, hvilket avgjort «smaker
av torv».

gatefasade murforblendet og hele huset «om
kledt».

Første antydning til beskrivelse av huset er
ved 2. registrerte overdragelse i 1747, der «ivæ
rende 2de Kackelovne» nevnes. Det er dog ikke
mulig å slutte noe særlig av det, f.eks. om huset
da var ién eller to etasjer. Ved ny overdragelse i
1766 steg salgssummen til 500 rd. mot 231 rd. i
1747. I 1747 og året etter nevnes bare én ovn.
Ved ny overdragelse i 1787 nevnes tre ovner, og
først i 1800 at huset var i to etasjer. Det hadde
da to værelser i hver etasje og tre ovner. Kjøk
ken og bryggerhus nevnes i tillegg, men ikke om
disse lå i en bygning for seg. Salgssummen var
da 490 rd. Første ordentlige beskrivelse, også

Husets første registrerte eier var Lars An
dersen. Deretter kom Johan Henrik Andersen
Werner og så enken fram til 1747. Han var
såpekoker, og det er antagelig etter hans virk
somhet at gården fikk tilnavnet «sepesyderi
gården». Om det ble kokt såpe i uthusene, for
teller ikke kildene noe om. Auksjonen etter en
ken viser et forholdsvis rikt inventar som dog
ikke innbragte mer enn 85 rd. Neste auksjon, i
1801 etter Kari Erlandsdatter, Jens Sørensens
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Maridalsveien 76
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Plantegning av I. etasje (til venstre) og 2. etasje i
Maridalsveien 72. Oppmålingen er gjort i 1965 av
arkitekt Per Erling Johnsen.

ligger på sydsiden, og det er opprinnelig ingen
antydning til overetasje. Kjøkkendelen kan sy
nes «påhektet» stuedelen, også på oppmå
lingsplanen. Dette kan dog tilskrives gateløpets
helning.enke, viser et merfattigsliginnbo, solgt for bare

19 rd. Det derpå følgende auksjonsoppgjør i
1816 etter enken Walborg Mortensdatter Kir
keby angir et spartansk men sobert inventar,
der det 8-dagers gulvuret vel var praktstykket.
Gårdens «gullalder» må ha vært fra 1816 til
1850, da smed Torstein Olsen holdt til der. Alle
rede i hans tid ble rommene noe oppdelt, muli
gens til familiens eget behov (7 barn). 80-opp
gjøret etter konens død i 1847 viser et rikt løsøre
på 47 poster, avsatt til 272 spd. Neste eier,
bruksfullmektig M. E. Nord, representerte en
ny tid. Gården ble oppdelt i småleiligheter også
på det utbyggede loftet. Han oppførte i 1856
også en slik ny leiegård inne på tomten i IVi
etasje med delvis innredet kjeller.

Huset kan være det som iet skjøte av 1721 fra
Ole Christiansen til Christen Evensen omtales
som et gammelt hus med kornløkke. Sammen
hengen som denne omtalen inngår i, er imidler
tid innviklet og antagelig farvet av panteregi
sterførerens antagelser i 1830-årene. Av sam
menhengen er det dog klart at huset sto der ved
overdragelsen fra Christen Evensen til Eleano
re salig Niels Michelsens i 1722. Ved skjøtet fra
Dorthea Hansdatter salig Ole Christensens (1.
eier?) i 1755 nevnes det at gården hadde to
kakkelovner. Medmindre tomten har hatt flere
beboelseshus, tyder opplysningen på at kjøk
kenet allerede da var avdelt med et kammers
mot gaten. De to ovnene går igjen ved alle over
dragelsesbeskrivelser til innpå 1800-tallet.
Blant de første branntakstforretningene i 1766
er gården sannsynligvis «nr. 53», Jens Baard
sens, bestående av hoved- og sidebygning av
laft ién etasje, taksert til 110 rd.Våningshuset er som de föregående, av tømmer

og har to-roms plan med stue i syd og kjøkken i
nord, men er adskillig mindre enn disse. Porten

Første ordentlige beskrivelse kommer i
branntakstforretningen 1809 da gatehuset had-
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Maridalsveien 78,
Biermannsgården
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res som en midtgangsplan. Det siste uthuset ble
revet etter siste krig.

de to værelser og kjøkken med fire fag vinduer,
men bare én ovn. Den andre ovnen sto i et annet
hus av omtrent samme størrelse inne i gården
med ett rom og kjøkken og med to fag vinduer.
Portrommet nevnes først ved 1837-branntaks
ten; da blir også dets bredde innbefattet i husets
mål. 1 1846 nevnes også et lite bislag mot veien.
Etter Næsers kart av 1860 å dømme har det ført
inn i stuen. Innredningen av loftet, «sval
gangen» mot gården og nåværende fasadeutstyr
er antagelig fra slutten av forrige århundre. Ut
huset er oppført ca. 1880, altså senere enn det
materiale som her er gjennomgått.

Det er foreløbig umulig å gi anlegget noen
nøyaktig datering. Huset syd for porten kan
godt være fra 1600-tallet. Første registrerte
eier, Ole Scherven, er kanskje den samme Olluf
Ollufz. Scherven nevnes blant skattyteme på
Sagene i manntallet for 1684. (Det eneste be
varte før 1741 der Sagene er med). I kontribu
sjonsregnskapet for 1743 nevnes foruten eiers
ken Christen Evensens enkes hus, også Peder
Andersens enkes og Even Larsens enkes hus på
tomten. I skjøtet til Tron Olsen i 1747 blir dog
bare én kakkelovn nevnt, og salgssummen er
bare 200 rd., men ved første branntakst i 1766
nevnes hoved- og sidebygninger av laft, taksert
til 700 rd. Og ved auksjonen i 1777 etter Halvor
Pedersen og kone, som først hadde vært gift
med Tron Olsen, sies det uttrykkelig at gården
besto av tre våningshus med seks værelser,
hver med sin kakkelovn, innredet til fem fami
lier. Salgssummen var nå steget til 736 rd.

På 1700-tallet var det en viss kontinuitet i
eierforholdene. Enken etter en med samme
navn som første registrerte eier, Ole Christen
sen, overtok i 1757. Deretter overtok sviger
sønnen Jørgen Arnesen som var sagmester.
Ved auksjonen etter ham og konen Anne Maria
Olsdatter i 1765 nevnes som eneste løsøre et
skap og en kiste, dog med mye oppi, solgt for 61
rd. Etter 1805 og gjennom 1800-tallet ble gården
eid av Vøyens eiere og brukt til arbeiderbolig. I
1835 bodde f.eks. møllermester Hans Henrik
sen her.

I en annen sammenheng nevnes også kjøkken
og bryggerhus, men ikke om disse lå i (ett av)
våningshusene. Det er sannsynlig at disse er de
tre husene som står idag. Halvdan Møllers på
stand i St. Hallvard 1916 at det ene av disse skal
være våningshuset fra det nå forsvunne nr. 80,
flyttet hit av Carl Henr. Biermann etter at han
var blitt eier også av nr. 78 i 1783, synes å savne
belegg i det gjennomgåtte materiale. Løkke
kartetfra 1795 viser nr. SOfremdelespåplass, og
de tre husene på nr. 78 ligger som idag. Nr. 80
nevnes dessuten i kildene helt til og med Bier
mann jr.’s overtagelse i 1810. (Se ellers nr. 80
nedenfor.) På 1795-kartet vises også bislaget i
vest på syd-delens vinkelutbygg på nr. 78.
Første ordentlige beskrivelse kommer ved
branntaksten av 1819. Da hadde gatehuset tre
værelser med hver sin kakkelovn og kjøkken
samt to pakkboder - antagelig de to værelsene
nord for porten. Det hadde 12 fag vinduer, og
taksten var 700 spd. Kortsiden av L’en, her
betegnet som liggende på nordre side av går
den, besto av to værelser og bryggerhus med
bakeriovn og hadde seks fag vinduer. Legger vi

Gården består idag av tre tømmerhus sammen
bundet til en L med den korte delen vendende
inn- og vestover på nordre kant. Den sannsyn
ligvis eldste delen, syd for porten, er ganske lik
de hittil nevnte med stue i syd og kjøkken i
nord, men må karakteriseres som en tre-roms
plan, da skilleveggen mellom kjøkkenet og
kammerset etter oppmålingsplanen å dømme er
tømret og opprinnelig. Denne søndre delen har
dessuten et vinkelutbygg i søndre ende mot vest
på samme måte som nr. 70 ovenfor, men uten at
det sikkert kan sies om det er opprinnelig. Hus
et nord for porten hadde inntil nyere tid en
uoppdelt to-roms plan, mens huset som danner
L’ens kortende i nord nærmest må karakterise-
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Første registrerte eier, Ole Scherven, kan

TRULS ASLAKSBY

Maridalsveien 78 - Biermannsgården - planlegning
fra oppmåling i 1948. Bygningen er fredet.

boelse, ett til melkebod og ett pakkværelse. Her
var det tre fag vinduer, mens det syd for porten
var ni. Kortsiden av L’en hadde nå en grunn
mur, hele to alen! (ca. 1,3 m) høy, ellers stem
mer den med tidligere beskrivelser. I sydenden
av det 60 alen lange uthuset nevnes nå som egen
bygning et tømmerhus på 20l/2 x 15 x 5 alen
inneholdende to boder, den ene avpanelt til to
rom. Dette huset - som tydeligvis var tilflyttet
uthuset mellom 1827 og 1837 - kan være det
tilflyttede våningshuset fra nr. 80, se nedenfor.
I den detaljerte 1846-beskrivelsen nevnes det
ellers bl.a. at et rom i våningshuset syd for
porten hadde «Gibstag med Plafond».

sammen, blir dette syv værelser, kjøkken og
bryggerhus; mot seks værelser, kjøkken og
bryggerhus i 1777 og 1783. Betyr dette at syd
delens vinkelutbygg er lagt til en gang mellom
1783 og 1795? Branntakstene fra 1827 og 1837
røper ingen særlige endringer. Neste brann
takst 1846 er særlig detaljert. (Det gjelder forøv
rig også de andre eiendommene.) Det opplyses
her at ett av værelsene i syd-delen var avdelt til
krambod med disk og hyller, og at loftet over
denne delen var et innredet korn-rom. Nord for
porten var det nå tre rom; ett tydeligvis til be
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Maridalsveien 84 (og 82)Maridalsveien 80
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første branntakst 1766 sies gården å bestå av
hoved- og sidebygning, 1 etasje, laftet, taksert
til 180 rd. Ved auksjonen etter Stockman i 1770
nevnes to jernkakkelovner, to stuer, matbod,
lade, låve, Qøs og vedskjul. En ganske opp
siktsvekkende uttalelse er at havestuen inntil
påske skulle forbeholdes datteren. Er det tale
om en stue i vinkeltilbygget mot den sønnen
foreliggende haven? Auksjonsoppgjøret viserel
lers et ganske rikt inventar, bl.a. fem større og
fem mindre «skilderier» i stuen, alt avsatt for
104 rd. 1 1772 flyttet Biermann d.e. og kone
inn; i begynnelsen klarte de ikke å betale grunn
skatten. Senere ble gården leiegård; i 1813 bod
de tre hovedpersoner her, også med familie,
hvorav skoleholder Christopher Pedersen ble
betegnet som fattig. Flere branntakster enn den
nevnte i 1766 er tydeligvis ikke blitt avholdt.

som nevnt ovenfor ha bodd her alt på 1680-tal
let. I 1743 var gården som nevnt rene enkestif
telsen. Eiersken levde av å «bruge noen hus» og
holdt dessuten en «slæbe-hest». Før Biermann
d.y.’s tid ble gården kalt Tronsegården etter
sagmester Tron Olsen som bodde her mellom
1747 og ca. 1770. Biermann d.e. giftet seg med
datteren hans. Av skattemanntallet fremgår det
at sagmester Halvor Pedersen, Tron Olsens
forgjenger i ekteskapet, losjerte i gården allere
de fra 1759. I 1762 bodde det ni «fremmede»,
dvs. leieboere, i gården. Fra 1783 var Carl
Henr. Biermann eier og antagelig også beboer.
Det var kanskje allerede han som innla kram
bod i gården, men den nevnes altså ikke før i
1846, og han ble aldri lignet for noen nærings
virksomhet her. For Biermann og perioden et
ter henvises ellers til H. Møllers artikkel.

Her skal først og fremst behandles de gamle
våningshusene som danner en speilvendt L
med fasader mot veien i øst og haven i syd.
Dessverre föreligger ikke husenes planer i
oppmåling, og jeg har bare fått anledning til å
kaste et raskt blikk inn i gatehuset. Det virker
som om det var inndelt med to tverrvegger av
tømmer til tre tverrgående rom.

Gården ble revet mellom 1810 og 1836 (den er
ikke med på Grosch’s kart av 1836). Som nevnt
ovenfor, ble våningshuset da kanskje flyttet
ned til sydenden av nr. 78’s uthus. På løkke
kartet fra 1795 danner huset en vinkel på samme
måte som nr. 70 i dag. Dessuten vises et lite
uthus. Første registrerte eier, Ole Nielsen
Kamphoug, er ikke usannsynlig sønn av den
Niels Kamperhoug som nevnes blant skattey
terne på Sagene i 1684-manntallet. Ved over
dragelsen i 1732 fra 2. registrerte eier, Mogens
Arnesen Løvstad, til Poul Ellefsen Sander,
nevnes «2 husebygninger, en ny og en gammel
samt 2 hosstående uthus med en stor, ny kak
kelovn i det nye stuehus». Hvorvidt de to be
boelseshusene ble sammenbygget eller hvor
dan det hele utviklet seg, er uvisst. I skjøtet
1754 til mestersepesyder Peder Christophersen
(Stockman) som mellom 1736 og 1747 hadde eid
nr. 70, nevnes «istående kakkelovner og uthu
se».

Gårdens første eier var Mogens Larsen eller
Lauritzen, den kjente eiendomsbesitter, bruk
seier, trelasthandler, bondehandler m.m. Jeg
har i pantebøkene kommet over to overdragel
ser som kan angå denne eiendommen, skjønt de
ikke er notert i panteregisteret. Begge er til Jens
Andersen (Jyde) som i registret er notert som
eier etter Mogens Larsen. Den første er fra
Maren og Gjertrud Kamph (søstre?) i 1734, en
ker etter henholdsvis Peder Hesse og Helle
Juel, på et hus med istående kakkelovn belig
gende nord for Povel Sander (som på denne tid
eide nr. 80) og syd for Jens Andersen. Tomtens
størrelse var angitt på et tomtebrev fra Ole
Nielsen Kamphoug (tidligere eier av nr. 80).
Den andre overdragelsen er fra 1736 etter Do-

I 1762 må bebyggelsen ha hatt en viss størrel
se ettersom den da ble oppgitt å huse Stockman
og kone, tjenestepike og «2 fremmede». Ved
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innredet til drengestue. I branntakstene av
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rothea salig Rolls, en av Mogens Larsens døtre,
på en gård beliggende nord for Stervbogården
(fru Rolls?) og syd for Morten (Mogens?). Den
ne siste kan være den senere nr. 86, se neden
for.

gang!) og tre fag vinduer mot gaten. I have
fløyen blir bare et kjøkken nevnt og tre fag vin-

Ved auksjonen etter Taasen i 1802 virker det
som om bakerstuen i havefløyen er blitt om-

Den første antydende beskrivelse av hva som
sikkert er nr. 84, kommer ved overdragelsen i
1740 fra Hans Johansen sagmester (Jens An
dersens svoger) til Ole Jørgensen smed: en
kakkelovn i stuen nevnes. Salgssummen var
270 rd. Ved neste omsetning i 1758 til Lars
Christophersen Laache for 298 rd. nevnes to
kakkelovner. Laache solgte i 1770-årene unna
den nåværende nr. 86 som til da hadde fulgt nr.
84. Hvis man skal gjette på noe tidspunkt for
tilbygningen av fløyen mot haven, må det bli
mellom Laaches overtagelse i 1758 og 1766.
Ved første branntakstforretning dette året om
tales hoved-, side- og bakbygning av laft én
etasje, taksert til hele 800 rd. Den første or
dentlige beskrivelse kommer i 1785 ved auk
sjonen etter søstrene Alette og Øhlegaard Nie
mann. Beskrivelsen er mest naturlig å tolke
slik: I bygningen mot gaten var det to stuer, den
ene panelt og malt, begge avdelt. I én av disse,
og ganske sikkert mot gaten, lå kramboden der
es. I disse værelsene var tre kakkelovner og
nedenunder en bjelkekjeller. Videre - og da
antagelig i havefløyen - var et kjøkken, et bryg
gerhus med bakerovn og en bakerstue med
kakkelovn. Her må også nevnes «dernest på
nordre side en ny bygning, hvoruti er en bod
med oppgang til overloftene over hovedbyg
ningen som er innrettet med binger og rom til
kornvare, gryn, etc.» Denne nye bygningen lå
antagelig inntil våningshuset på nordsiden og
dannet et smalt utspring mot gaten, akkurat
som den langt senere lille murbygningen gjør
idag. (Se nedenfor under nr. 86.) lallfall kom
neste eier, Haagen Sørensen Taasen, til å bygge
nordover langs gaten. Resultatet, beskrevet i
branntakst av 1797, fremtrer også tydelig på
1795-kartet: Nord for gatehuset først det lille
utspringet der Taasen hadde smie, så et port
rom og dernest en matbod. Gatehuset hadde da
et statuttverk (forhave!), et bislag (butikkinn

1807 og 1817 sies det at den bygningen som må
være havefløyen er 16 alen lang, mens lengden i
1819 og senere angis til 21, 20 og 18 3/4 alen.
Beskrivelsen er dog den samme: To rom og
kjøkken med fem fag vinduer. Forskjellen kan
komme av at man oftest har målt fra gatehjørnet
istedenfor fra fløyens egentlige begynnelse.
Ved branntaksten 1846 angis det dessuten at
havefløyen hadde en mindre svalegang.

I 1854 var det nytt eierskifte. På auksjonen
ble strekningen mot gaten fra portrommet og
nordover kjøpt av naboen i ord, baker Fossom.
Når det gjelder denne delen; se videre under nr.
86. Resten ble kjøpt av bruksfullmektig M. E.
Nord.

I de følgende år utfoldet M. E. Nord en nær
mest rastløs bygge- og omkalfatringsvirk
somhet på eiendommen. I 1856 ble en ny 2-eta
sjes uthusbygning i vestenden av gårdsplassen
påvist. I 1857 fikk bryggerhuset i havefløyen en
ny bakerovn som stakk 2 3/4 alen utenfor byg
ningens vestvegg. I 1858 ble gatehuset forhøyet
mot gården så veggen ble 7 alen høy, og have
fløyen ble over det hele forhøyet med 2 alen.
Hele sydveggen fikk ny bordkledning, og gate
huset fikk blå taksten mot gaten. I 1859 fikk
butikkværelset nytt gulv og ny butikkinnred
ning. I gatehuset fikk kjøkkenet paneling over
det hele, mot tidligere bare delvis. I havefløyen
ble innrettet et rom på loftet, og et rom nede ble
rappet og ellers forsynt med brystpanel. En ny
bygning, for det meste av utmurt bindingsverk -
delvis én, delvis to etasjer høy - var blitt opp
ført i tilknytning til havefløyen. Dette var be
gynnelsen til det nåværende våningshuset i Ma
ridalsveien 82, men det gjennomgikk ytterligere
to forandringer før det fikk sitt nåværende ut
seende; I 1862 var det blitt redusert til 16 1/2x6
3/4x3 3/4 alen. En gang i tidsrommet frem til
1868 ble det utvidet i lengde og bredde til sin

duer mot haven.
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muligens å bo der. Han er lignet for næring
t.o.m. 1775, etter det er det hull i skattemann
tallet. Søstrene Niemann må etter det høye be
løp de betalte i næringsskatt (hele 15 rd. i 1774)
ha drevet en betydelig høkerhandel. Auksjons
oppgjøret etter dem i 1785 viser et meget
standsmessig inventar, solgt for 209 rd. I 1802
var det auksjon etter eieren siden 1799, Haagen
Sørensen Taasen. Han eide også Søndre Tåsen
i Aker, men bodde i Sagene-gården. Igjen møter
vi et meget rikt inventar, omsatt for 432 rd.
Fredrik Biermann var neste eier, for det meste
av tiden antagelig også beboer, fra 1805 til sin
død 1854.1 1810 ble han lignet for en inntekt på
hele 800 rd. Det henvises forøvrig til Arvid 01-
ders bok i stensil om Biermann-familien. Ved
auksjonen etter ham i 1854 ble ikke inventaret
offentlig registrert eller utbudt. Neste eier,
bruksfullmektig E. M. Nord, gapte muligens for
høyt i sine byggeaffærer; i 1858, 1859 og 1860
krevde Akers Sparebank utpanting. Ved den
siste ble Nords bo grundig registrert inkludert
redskaper, kjøretøyer og en blakk hest. På det
tidspunkt hadde Nord imidlertid solgt nr. 84 til
Johannesen og trukket seg tilbake til nåværen
de nr. 82 for å utbygge den.

Tilbake til nr. 84. Ved ny branntakst i 1860,
etter at handelsfullmektig Johan Johannesen
hadde overtatt som eier, meldes det at gatehu
sets butikklokale hadde fått utvidet disken og
fått en reol. Istedenfor et vidu var det innsatt en
ny enkeltdør med glass - antagelig den nåvæ
rende -og vinduer på siden . Om denne førte inn
til butikken, er dog uklart på grunn av manglen
de oversikt over den innvendige bygningen.

Beskrivelsen av havefløyen er ganske inn
gående. Det opplyses at den var på 21 1/2 x 10
alen, dels tømret, dels av utvendig kledt utmurt
bindingsverk. Dessuten en tilbygning av ukledt
utmurt bindingsverk, 10 alen lang, 6 1/2 alen
dyp og 4 3/4 alen høy. Denne var opprinnelig
sammenhengende med det som danner kjernen
i det nåværende nr. 82. Det var i alt fem værel
ser nede - de blir ordentlig beskrevet - og to
oppe samt en bod. Det var åtte «enkelte» fag
vinduer og seks små. Ved ny takst i 1862 var det
på gatehusets gårdsside blitt anbragt en åpen
trapp opp til en åpen gang ved 2. etasje. I ett av
værelsene var anbragt en bordvegg, og i et an
net «et stykke panelvegg til beskyttelse mot den
ved dørens åpning innstrømmende luft». I ha
vefløyen var en skillevegg tjernet og en ny inn
satt et annet sted m.m., alt nøye beskrevet. Til
gårdsplassen var veggen blitt forhøyet til en full
2. etasje av utmurt bindingsverk med svalgang
foran. På gårdsplassen var uthusbygningen (ny
i 1856) blitt betydelig forandret, til et to-etasjes
våningshus med fasade mot nord med 1. etasje
av laft, 2. etasje av bindingsverk, det hele pus
set. I 1866 var den gjenværende stumpen av en
bod nord for gatehuset blitt revet og erstattet av
den nå stående murbygningen av samme ut
strekning.

Våningshuset er ikke oppmålt. Innerveggene er
slått ut for å gi plass til blikkenslager Gulbrand
sens verkstedvirksomhet, men kan antagelig
med noenlunde sikkerhet rekonstrueres. Pla
nen later til å ha vært to-roms; sammenlign nr.
76 ovenfor og beskrivelsen fra 1785 nedenfor.

Før 1770-årene utgjorde nr. 86 en del av eller
ble i det minste eid sammen med nr. 84. Bebyg
gelsen på tomten ble i 1772 solgt av Lars Laache
til Torbjørn Simonsen. I panteregisteret sies det
at Simonsen seiv hadde bebygget tomten. Men
den uttalelsen må man inntil videre ta med en
klype salt, da registerførerens kilde er ukjent og
fordi Laache ved salget til Simonsen pätomten i
1977 sier at han i 1772 bortsolgte sin «eiende
gård ... nr. 669» (feil nummer, skal være 667),

Om Ole Jørgensen smed, eier fra 1740 til
1758, opplyses det i kontribusjonsregnskapet
fra 1743 at han var arbeidsmann og holdt en
slepehest. Han hadde 60 rd. i formue. Neste
eier, Lars Christophersen Laache, hadde i 1762
kone, ett barn over 12 år, en tjenestekar og en
pike samt «en fremmed» i huset. I 1771 solgte
han gården til søstrene Niemann, men fortsatte
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og skattemanntallet i årene fra 1741 (det første
bevarte for Sagene etter 1684) nevner «Simon
Jonsens (antagelig Simonsens far) hus på Jens
Andersens grunn». Bortsett fra skjøtene til
denne Jens Andersen (nevnt ovenfor under nr.
84 og som er beheftet med en viss usikkerhet)
kommer den første antydende bygningsbeskri
velse i 1781 ved skjøtet til søstrene Niemann:
Det nevnes én kakkelovn, og taksten er 106 rd.
Ved auksjonen etter søstrene i 1785 kommer
den første ordentlige beskrivelse: «En på nord
re side (av nr. 84) tett hosliggende leiegård be
stående av en stue med kakkelovn, kjøkken
med skorsten, og en liten kjeller under, samt et
stort vedskjul m.v. ... vurdert for 50 rd.» Ved
nytt salg i 1793 nevnes fremdeles bare én ovn.
Kartet fra 1795 viser et vinkelutbygg mot går
den i nordenden av huset. En takstforretning fra
1821 angir stue, kammer, kjøkken med skorsten
og bakerovn og en matbod nestved, ialt med to
kakkelovner. «Uti gården» var en ny tømmer
bygning med et lite kammer, en matbod og to
små alkover, dessuten en «rekværks» (?) byg
ning, bestående av ljøs, vedskjul og pakkbod.
Taksten var ialt 300 spd. Det kan være den
samme eiendommen som under samme eier -
Christopher Gulbrandsen - ble branntaksert i
1819. Da sies huset å måle 22 x 16 alen med fire
værelser, to kakkelovner, kjøkken med bak
erovn, en bod og et vedskjul og 4Vi fag vinduer,
taksert til 370 spd. I tillegg kommer to bindings
verks boder i syd til vedskjul og ljøs (!), satt til
20 spd. Ved ny branntakst 1827, da høker Ole
Christophersen hadde overtatt, angis målet på
huset til bare 15 x 13 1/2 alen, men det tilstøten
de huset av laft og bindingsverk er da antagelig
ikke medregnet. Det nevnes i alt to værelser
med ovner, et kjøkken, to boder og seks fag
vinduer, satt til hele 750 spd. Det var nå til
kommet et nytt uthus og en ny utmurt bindings
verksbygning (på sydsiden) til gaten, 71/2 alen
lang og hele 13 alen dyp. I 1837 sies det at det
tilstøtende huset i vest målte 9xll alen og at
den nye utmurte bindingsverksbygningen mot
gaten var på to etasjer og bl.a. inneholdt et
«bakerhus». 1846-taksten er som vanlig meget

detaljert, men bringer ingen forandringer. I
1855 derimot, etter at baker Fossum hadde
overtatt som eier, var den smale bakeribyg
ningen blitt revet og på dens plass og videre inn
på nr. 84’s gateuthus-tomt var den idag stående
murleiegården blitt reist. Det ennå (?) stående
uthuset må være blitt betydelig utvidet i bred
den eller nybygget like før 1860 (Næsers kart).
Det tidligere hadde mer avlang plan.

Hovedbygningen er i to fulle etasjer pluss man
sardtak. Den er oppført av laftet tømmer som er
forblendet med V2-, delvis 1 -stens mur. Planen
er nå i begge etasjer 9-delt pluss senere oppde
linger med tre stuer mot haven både oppe og
nede og med noenlunde symmetri om midt- og
tverraksen.

Alt tyder på at bygningen i sin nåværende
skikkelse er oppført av Jacob Bøy ca. 1780-83.
De tilsynelatende uregelmessigheter i takhøy
den i 1. etasje (jeg har dessverre ikke fått ad
gang til den vestre delen) kan tyde på at det er
en eldre kjerne, kanskje fra den tidligere ho
vedbygningen. Av kildene er det foreløbig ikke
mulig å danne seg noe bilde av denne. Innbo
fortegnelsen ved auksjonen etter Johanne salig
Svend Pedersens i 1765 nevner kjøkkenet og
dagligstuen. Siste betegnelse impliserer muli
gens flere stuer. På et kart som föreligger i kopi
hos byantikvaren og som kanskje kan dateres til
1766-72 på grunn av benevnelsen av Oslo Lade
gård som Geheimråd Storms, fremtrer en tun
dannelse lik den som finnes på 1795-kartet der
den nåværende hovedbygningen er med. Noen
sikker kilde er dette altså ikke. Ved brann
takstforretningene av 1766 er Nedre Vøyen
antageligden som kalles «Mad’me Ole Nielsens
leiegård». Det blir nevnt hoved-, side- og bak
bygning av laft i én etasje. Taksten er hele 1250
rd., men heri kan også møllebruket m.m. være
medregnet uten å være nærmere omtalt. Ved
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gis kan nevnes at bygningen utvendig over det
hele var bordkledt og malt. Under bygningen
var det en hvelvet brannfri kjeller med to jern
dører foran. I første etasje var det tre stuer,
kjøkken og spiskammer. I den fire-fags stuen -
som vel må være den sydvestre - var veggene
trukket med «smukk voksduk og brystpane
ling»». I 2. etasje var det to kleskamre å to fag
vinduer (antagelig hjørneværelsene mot går
den), men resten er vanskelig å plassere: En
stor sal med seks fag vinduer. Ut fra planen i
1923 er det naturlig å tenke seg den der hvor de
to sydøstre stuene ligger. Hvorfor skulle ellers
gipsrosettene sitte så skjevt i rommene? Pro
blemet er imidlertid at dette ikke gir mer enn
fem vinduer. Man skulle kanskje kunne tenke
seg at østveggen - som vestveggen - opprinne
lig har hatt tre vinduer, hvorav de to ville ha
ligget til salen. Men Erik Pauelsens blyantskis
se fra 17883 later til å vise bare to. Til gjengjeld
synes bygningen på skissen å ha syv vinduer i
bredden mot haven, mot seks idag. Ikke mindre

Hovedbygningen på Nedre Vøyen gård, Maridals
veien 87, fotografert i 1916. Nåvcerende utseende
stammer fra perioden 1784-1827, men huset består
formodentlig av en enda eldre kjerne.

skiftet og auksjonen 1780-83 etter Johanne Bøy
salig Ole Nielsens kommer man aldri ordentlig
inn på gårdsbebyggelsen. Den er antagelig blitt
holdt «innen familien». Johanne Bøy hadde
skrevet testamente i 1770. Dette hadde det ikke
vært mulig å finne, men ettersom hun fire år
tidligere hadde vært sin sønns enearving (for
gjengeren på gården), er det naturlig å anta at
testamentet innsatte hennes bror Jacob som
hovedarving. Jacob kunne i så fall sette i gang å
bygge rett etter hennes død i 1780, seiv om
skiftet først ble avsluttet i 1783. I et brev fra
1782 underskriver han med Vøyen.

I 1784 ble gården innlemmet i brannkassen.
Gården blir her sagt å befmne seg overalt «uti
fullkommen god og så godt som ny tilstand» og
blir taksert til 1500 rd. Av opplysningene som
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Oppmålingstegninger fra 1923 av hovedbygningen
på Nedre Vøyen gård. Fra venstre: Plan I. etasje,
plan 2. etasje, fasade nord og fasade syd.

blir nevnt. Taksten ble forhøyet 200 rd. Ved
branntaksten i 1807 angis antall vindusfag til 30,
dvs. som idag inkludert blindvinduer, mot 24 i
1784. Nå steg taksten med ytterligere 800 rd. til
2500. Ved 1819-taksten hadde bygningen fått
det tilbygg mot vest som sees på Wergmanns
stikk. I 1827 meldes det at bygningen hadde fått
mur utenpå og at antall vindusfag var 25.1 1837
nevnes for første gang en hovedtrapp med por
tal - se igjen Wergmann. Samme år inngikk H.
C. Nissen og N. J. Wessel-Berg en interes
sentskapskontrakt om møllebruket, hvori inn
gikk en passus om at våningshuset samtjordens
øvrige hus skulle inndeles til «2de fullstendige
og særskilte familie-bekvemmeligheter». Dvs.
at 2. etasje antagelig ble innrettet til egen ledig
het og salen oppdelt i to værelser. I 1846 opply
ses det at huset var tekket med rød sten.
Branntakstene frem t.o.m. 1868 viser ellers in
gen særlige forandringer. Farven på huset er
ikke nevnt noe sted.

problematisk blir det når det siste og Ijerde
værelset i etasjen angis å ha to vinduer mot idag
fire. Hvis vi «prøvelegger» salen til dette hjør
net, stemmer vindusangivelsene bedre, men
ikke den vakre brannmuren ved den da i tilfellet
sekundære deleveggen (brannmuren kan dog
stilistisk godt dateres til etter 1800). Oghvamed
plasseringen av nevnte gipsrosetter?

Angående uthusene er det mulig at de allere
de på dette tidspunkt lå ferdige i hesteskoform
(jfr. 1795-kartet). Ved branntaksten i 1797
opplyses imidlertid at det i 1787 var ny laftet
Qøsbygning på nordre side «tvers over gården»
for hovedbygningen. Og på hovedbygningens
østre side en to-etasjes bygning med kjeller un
der. Kanskje er dette den romantisk blokkhus
aktig utseende hjømebygningen på Wermanns
stikk fra 1840. Mer sannsynlig er det dog at
Wergmanns stikk viser stabburet som ifølge
takstene fra tidlig 1800-tall var i to etasjer,
oppført på åtte høye murede stolper mot elven.
- Hvis det da ikke er Wergmanns fantasi som
har løpt løpsk.

Våningshuset på Vøyen er kanskje det eneste
blant de som her er gjennomgått som kan be
traktes under en tradisjonell stilhistorisk syns
vinkel. Som type er det den herskapelige løk
ke/lystgårdbygning å la Morten Leuchs Bog
stad eller Elisenberg (Schafteløkken) for å nev
ne to som ennå står. De bevarte originaldetaljer
i dører og listverk er etter våre forhold nærmest
utrolig lekre og avanserte til å stamme fra tidlig

I 1797 sies det også at hovedbygningen «be
fantes i alle henseender forbedret», dog uten at
noe mer enn innredning av ett av kleskamrene
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følge av noen påvirkning i den ene eller annen
retning. Selve bo-grunnlaget, f.eks. innskren
kede utvidelsesmuligheter langs gaten, kan ha
vært den avgjørende faktor. Grunnformen sy
nes å ha kunnet tilfredsstille de alminnelige
grunnleggende behov, samtidig som den har
tillatt utvidelse og forandring i den grad særlige
behov skulle melde seg, f.eks. deling av stuen
til krambod. Hvis man skal presse denne hus
typen innunder noen stilkategori, kan det ikke
bli barokk, men funksjonalisme. Hensynet til
symmetri tilsidesettes klart til fordel for de rent
funksjonelle behov.

1780-tall. Man må tro at tidens beste Christia
niasnekkere har vært benyttet. Det som ellers
slår en, er de små dimensjonene. Det er nesten
som Schafteløkken, bare 1/3 mindre! Om vin
duene med store ruter og til dels kryssport vir
kelig kan være fra 1780-årene er mer usikkert.
De vinduene jeg har fått anledning til å se nær
mere på, virker alle å være av nyere dato.

Til slutt litt om beboerne: Etter at Svend
Pedersens enke flyttet ut i 1765 var våningshu
set tydeligvis leiegård helt til Jacob Bøy over
tok og bygget nytt. Fra da av og langt inn i vårt
århundre har huset vært bebodd av eieme og
bestyrerne ved de tilliggende industribedrifter. Som type kan husene dessuten kanskje reg

nes til Eilert Sundts akershusiske stueform.
Dette åpner for en del interessante problemstil
linger, f.esk.: Hvilken plass i en «påvirknings
kjede» inntar disse forhold til de eldste av sam
me type i Gudbrandsdalen eller på Romerike?
Skal de regnes som by- eller landhus? (Denne
problemstillingen tror jeg er gal, men det er
evnt. verdt å finne ut først.) Kan de i begynnel
sen ha hatt kokepeis i stuen eller har det mindre
rommet alltid vært kjøkken? - osv. Mange slike
spørsmål kan forøvrig først besvares når eller
hvis husene blir revet - hvilket alle gode makter
forbyde!

Med unntagelse av sistnevnte - og kanskje ikke
engang det - synes de gjennomgåtte våningshu
sene i sin grunnform å være oppført en gang
rundt 1700. Med samme unntagelse (?) er de
skåret over samme lest; 2- (3-) romsplan med
stue i syd mot et lite stykke fri tomt - muligens
havetomt - og med kjøkken i nord, evnt. også et
portrom. Denne grunnformen er senere gjerne
blitt påbygget i en vinkel inn mot gården. Ten
densen kjenner jeg personlig igjen fra 1700-tal
lets Skien. Den kan godt ha vært vanlig flere
steder, dog uten at det behøver å ha skjedd som

Når det gjelder stilkarakteristikk, er forøvrig
heller ikke Vøyen-bygningen uproblematisk.
Louis-seize’n i utsmykningsdetaljene er så ren
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Riksantikvaren:

Foto-arkivet.

Videnskabsselskapet
Trondheim, Foto-arkivet:

Byantikvaren i Oslo:

Statsarkivet:

Oslo Bymuseum
Foto;arkivet

Noter

Riksarkivet:

Kommunearkivet:
Skattemanntall frem til 1800. Gamle doku-

menter vedr. ligningen 1760-1845
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og smekker at den like gjerne kunne kalles em
pire. Fra 1785 kaster den et spørrende lys over
det empirebegrep som anvendes utenfor
Grosch/Lindstow-miljøet. Forøvrig gir den ka
rakteristiske murforblendingen og dens date
ring til ca. 1819-27 et nytt perspektiv på de
mange lignende «murhus» i Oslo og omegn.

Gjennomgåtte arkivalia
(ang. Kristiania hvis
intet annet er angitt)

Gamle kart, ekstraktene fra bygningskontrol
lens arkiv, oppmålinger.

Magistratsarkivet: Skattemanntall frem til
1790. Branntakstprotokoller fram til
1870-årene.

Byfogden: Panteregistret, og med dette som
utgangspunkt til pantebøker, aksjons- og
skrifteprotokoller. Ekstra rettsprotokoll
bok nr. 24 og 25. Akershus amt og stift,
registraturen (intet av interesse).

I. Denne delen av Sagene tilhørte riktignok byens
nesten helt fra grunnleggelsen i 1624 - liksom
Pipervika- men funksjonelt kan Sagene godt kal
les en forstad på linje med Vaterland, Fjerdingen,
Grønland osv.

Rentekammeret: Byregnskaper frem til 1813.
Kommersekollegiet: Branntaksert til 1813.
Kart-registeret: (Intet av interesse).

2. Det henvises til Halvdan Møllers artikkel om
samme materiale i St. Hallvard 2, 1916.

3. Se C. W. Schnitler: Norges kunstneriske Opda
gelse, Kristiania 1923.

Foto arkivet.
Kart over Kristiania og Akershus festning

Kart over Kristiania og Akershus festning,

Kart over Kristiania og Akershus Amt.
Norges geografiske Oppmåling:
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