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Straks før sammenslutningen med Oslo hadde Aker kommune fåttferdig det nye herredshuset i Trondhjemsveien. Kommunearkitekt
Greve hadde laget en vakker møtesal for herredsstyrets medlemmer, og
den var komponert nettopp slik at den skulle tjene som høvelig arena
for folkets kårne fra Nordstrand, Østre Aker, Vestre Aker og Ullern.

Men da var det ikke noe herredsstyre lenger. Sagt på denne måten
lyder det som en dyster tragedie, men det er det naturligvis ikke. Nå
samles jo Akersrepresentantene i den krypt som bystyret har i det prek
tige rådhuset og går inn til en ny herlighet.

Når jeg nevner dette herredshuset som ble ferdig akkurat på det tids
punkt da det var overflødig for sitt opprinnelige formål, er det fordi
Aker formannskap bestemte at salen skulle dekoreres med et maleri
til minne om Aker herred.

Maleriet er på plass, men i dypeste liemmeligliet kan jeg betro dere
at det stod strid om det, ikke i juryen, men i formannskapet. Meningen
var at bildet skulle karakterisere Aker og på en måte gi uttrykk for
herredets egenart og kommunale standard, gjerne et historisk perspektiv,
seiv om det rent målerisk kom til å bevege seg noe utenfor perspek
tivets lover.

En vanskelig oppgave. Det viste seg straks at det er enda vanskeligere
å karakterisere det mangfoldige Aker i et kunstverk enn i en tale. En
har gammel erfaring for det i Aker. For en del år siden (i 1921) skulle
bygda skaffe seg et våpen eller emblem. Mange gode utkast kom inn
til juryen, som til slutt samlet seg om en vårfrisk skisse, men den ble

1 Utdrag av et kåseri Hans Amundsen holdt i Selskabct for Oslo Byes Vel i november 1949.
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flirt ned i berredsstyret. Og så fikk ikke Aker noe våpen, bortsett fra
det som kommunearkitekt Greve senere bar laget, utenfor konkurranse.
Det er bygd opp i streng lovmessig heraldikk med Akershus slott som
midtpunkt og i forgrunnen en gruppe kornnek i et antall av 3, og såpass
mange må en gå ut fra at det er tilbake i Aker.

Men det utkast som seiret i konkurransen om dekorativt maleri i det
nye herredshuset bar bentet motivet fra Akerselva og fabrikkene. I
billedflaten er det komponert inn figurer som symboliserer livet og
virksombeten. Det er ingen landskapsmessig kopiering, men landbruk,
villaby og industri deler på en måte billedflaten mellom seg, og bele
komposisjonen trer fram som en vakker og harmonisk dekorasjon på
veggen.

Men her var det kritikken satte inn. Hvorfor kan vi ikke få noe som
likner? var det en i formannskapet som sa. Og han tenkte kanskje på
Vettakollen, Grefsenåsen, Røverkollen eller Ljanskollen, en av de kjente
åsprofilene i soloppgangens gylne skjær eller aftensolen smiler. Til det
er å si at disse Akeråsene er meget bedre in natura enn som dekorasjon
i en møtesal, og jeg kan tenke meg at representantene ville blitt dødsens
trøtte av til stadighet å måtte stirre inn i denne romantikken, der «solen
stiger blank fra Grefsenåsens rand og synker signende i vest bak Bog
stadvann».

Representantene ble skånt for det. Men la oss få noe som likner!
Det hadde man i den gamle herredsstyresalen, et panorama over Aker
fra øst til vest, en levning fra Akerpaviljongen på Jubileumsutstillingen
på Frogner 1914. Kunstneren har stått oppe i tårnet på Vestre Aker
kirke og tatt skissene sine. Han har sett opp mot åsene og latt blikket
dreie mot øst, ned til Loelva og fjorden og så en dreining mot vest
til Lysakerelva og fjorden på den kant. Skulle han få alt med fra denne
dreiescenen måtte bildet nødvendigvis bli langt og smalt. Det er holdt
i bleke akvarellfarger, og den sterke Akersnaturen er stemt i sarte og
lyriske toner, alle ujevnheter i terrenget er liksom valset ut, som om
bele Akerlandskapet var sendt gjennom valsene på Christiania Spiger
verk.

Det likner slett ikke, men Strays panorama har historisk interesse, fordi
det fotografisk forteller noe vesentlig om bygda fra den tid, fra den gang
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Veggmaleriet i Akerssalen malt av Thore Heramb 1948.
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da Aker var åpne jorder og nesten ingen hagebyer badde Aker av
1914, en gammel Akersgutt synes ikke det er svært lenge siden, men
akkurat da begynte den store förvandlingen, og siden er det gått med
stormskritt.

Men la meg nå komme løs fra disse måleriene og i steden stige opp
på Vettakollen. Vil en ba utsyn over Aker og byen, får en det best der,
og hva var ikke Vettakollen for en fjern pyramide ved århundreskiftet,
da bygda hadde 20 000 innbyggere med smått og stort? De grønne jord
ene strakte seg fra åsen og helt ned til St. Hanshaugen, trukket opp
med noen mørkere konturer av allétrær og skogholt. En måtte ha skarp
kikkert skulle en oppdage en villa i dette jordbrukslandet. Byen krøp
sammen ved fjorden og var liten, seiv om den nylig badde lagt på seg
90-årenes jobbebygg.

Men bvor i Aker bodde disse 20 000 mennesker? Ser en bort fra jord
bruket bodde de i de karakteristiske industrisentrene som badde grup-
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Aker ble bostedet for en stor
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pert seg etter vassfaret. La meg nevne noen av dera: Østre Aker hadde
Bryn og Grorud som to utpregede småbysamfunn. Fyrstikkfabrikken
og teglverkene var noe Bryn kunne vifte med, og Grorud hadde stein
hoggeriene og tekstilfabrikk. I Vestre Aker var det Nydalen som hadde
det store folketallet, og spikerverket, veveriet og spinneriet hørte til de

største industrier i landet. Kjelsås
med spiker- og sømfabrikken og
Brekke sag var også langt framme,
og vandrer en over i Ullern var
det Lilleaker med sin Mustad
industri som stod i teten, tett
fulgt av Skøyen med mer blandet
industri.

Ingen av disse stedene er blitt
borte. De bar heller ikke skiftet
navn. De fleste av de gamle indu
strianlegg eksisterer, det er bare
blitt flere fabrikker, men stedene
er ikke småbyer lenger og heller
ikke avgrensede drabanter til den
store by, de flyter sammen i et
bav av villaer over bele Aker.
De skarpt trukne grenser om de
små bysamfunnene er blitt borte.

Kornmunearkitekt Greve har komponert dette

«Akersvåpen» som pryder podiet i kommune

bygningens møtesal, Trondhjemsveien.

og voksende bybefolkning. Den ene etter den andre av de gamle Aker
gårdene ble kringsatt av villaer og arbeiderhjem, alt ble regnet i tomter
og byggegrunn, og bebyggelsen gikk på langs og tvers og så mange
ganger kaotisk ut. Det var som om Grefsentrollet hadde åpnet for sekken
sin og strødd busene utover, bulter til bulter. Men sunne bosteder ble
det! Ja, slik ble det moderne Aker til. Det er skapelseshistorien kort
fortalt.

Nå dukker tanken om drabantbyer opp igjen.Teoretisk bygger man
visstnok på det systemet, seiv om det er vanskelig å se det i marken.
Men ora man nå som et tankeeksperiment forutsetter at de kom-
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Forslag til Akersemblem 1921, anbefalt av
juryen, förkastet av herredsstyret.
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munale myndigheter i Aker hadde regulert bygda etter det oppdelings
systemet som forholdene innbød til, ville resultatet sikkert blitt en
bedre byplan og et mindre «vandalisert» landskap. Om liver enkelt av
disse småbyene hadde lagt pa seg noen kvartaler moderne byhus som
gikk i høyden, ville en ha kunnet legge villaene i sluttet krans omkring
dem, og det øvrige Aker kunne frem
deles vært landbruk, med brede jor
der av åker og eng, alléer og skog
holt. Hvilke perspektiver!

Men utviklingen tok et helt annet
løp, og mange av dem som bygde i
Aker måtte slite seg fram i utmark
og ulende, i åslier og stein. Tomte
politikken ble bestemt av de private
jordeiere, og både i første og siste
instans ble det dem som kom til å
bestemme hvor huset skulle stå og
hvordan Aker skulle formes. Inntil
kommunen begynte å kjøpe opp
eiendommer og tok hand om utvik
lingen. Men det rare er at disse før
ste Akersbyene jeg nevnte, som re
gel ble de siste som fikk moderne
kommunikasjoner.

Jeg vil ikke si noe vondt om Aker.
Helst vil jeg si bare godt om min
barndoms liage. Men en legger merke til at Aker kommunalt og byg
ningsmessig har innrettet seg på at Oslo med sitt byutstyr også skulle
tjene bygda. Aker hadde ingen selvstendig «byplan». Derfor ble hage
byene i Aker sparsomt utstyrt med virksomheter og institusjoner som
hører en by til, sparsomt utstyrt også med butikker, apoteker, forsam
lingslokaler, biblioteker osv. Det ble store forandringer etter hvert i
så måte, men bygda mistet aldri karakteren av å være bostedkommunen
som stilte krav om visse tjenester fra byens side som rimelig er.
Dette forhold understreket samhörigheten, men ga dessverre ingen til-
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svarende förståelse av samarbeidets eller sammenslutningens nødven
dighet.

Men hva man ikke klarte under de gamle forhold, det kan felles
kommunen klare. Den kan regulere og bygge bysentrer som er mer selv
hjulpne enn byggestrøkene i Aker var før, selvhjulpne ikke bare med
bymessig utstyr og sosiale anlegg, men også med omsyn til arbeid og
næringsvirksomhet. En slik utvikling vil trafikkmessig avlaste den
gamle by som roper høyt på sanering. Men jeg er selvsagt klar over at
den alt fastlagte bebyggelse i Aker begrenser mulighetene for en slik
utvikling.

Dersom en mener at reguleringspolitikken i Oslo og Aker har tatt
en mindre heldig retning, er det ikke Akers skyld alene. Som vi vet
var det regulær krigstilstand mellom de to kommunene i spørsmålet om
byutvidelsen. Den daterer seg fra 1908. Går en lenger tilbake i tiden
og tenker på byutvidelsene i 1859 og 1878 var det strid da også om
de såkalte «forsteder», der fattigfolk bodde. Ingen av kommunene ville
ha dem. Da utvidelsen kom, måtte man i stor utstrekning akseptere
forholdene som de var, og disse forstadsstrøkene ligger nå midt i byen,
men uten at det ennå er lyktes å få gjennomført en dyptgående sanering
av dem alle. Så lenge må en altså dra på den syndige arven fra en
kaotisk periode, da bebyggelsen ved bygrensen gikk sin lovløse gang.
Forstedene kom først under ordnet regulering og stramme forskrifter
etter at skaden alt var skjedd, uopprettelig gjennom hundre år! Det
er tragedien med de sene byutvidelser. Det tok 40 år den gang, og det
tok 40 år nå. Men nå var det riktignok ikke dårlig forstadsbebyggelse
som skulle innlemmes. Aker var blitt en velstandsbygd, og når Oslo
gjorde tilnærmelser, var det for å sikre seg utviklingsmuligheter.

Fra Akerssiden hørte vi feltropet: ikke en tomme av Akers jord til
Oslo! Det ble et kostbart slagord. Da Oslo i 1908 innbød til forhandling
om byutvidelse, hadde bygda bare 28 000 innbyggere, og hvor meget
lettere ville det ikke da vært å gjennomføre en partiell utvidelse uten å
ta hele Aker med? Men som årene gikk, ble Aker et flettverk av sam
virkende interesser, og med sine 130 000 innbyggere ble den et hele
som vanskelig kunne løses opp. Det måtte bli alt eller intet. Det ble alt.
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Nordre Skoyen.

AKERS BYGD OG BY

\ar Aker vrien, var Oslo det også og vi som drev kommune
politikk i Aker hadde mange ganger en beklemmende kjensle av at
kommunardene i Oslo ikke kjente stort mer av Aker enn Frogner
setra, den de seiv eide og så Nordmarka da i skibakkeløpets skin
nende land. lallfall hadde de liten interesse for de problemer Aker
bakset med.

Tenk bare på det småbysynet Oslo la for dagen da Undergrunns
banen skulle bygges. Konsesjonssøknaden hadde en lang og pinefull
vandring gjennom de kommunale instanser. Et av argumentene mot
banen var at altfor mange skattytere ville strømme ut av Oslo, dersom
samferdselen med Aker ble bedre. Da forstår en hvilken forhekset kritt-
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strek den trange bygrensen var blitt og hvor eiendommelig dette
konfliktsforboldet mellom Aker og Oslo var.

Byen snudde ryggen til Aker. Derfor er det noe symbolsk i at svært
få av gatene i denne byen gir utsyn til åsene og naturen i omlandet.
Har vi en gate som eier alle forutsetninger for å bli en utsiktsgate ut
mot det skjønne land, blir den straks plugget igjen med en husblokk
i synslinjen. Eller man gjør som Oslo Kinematografer gjorde: henger
et kjempemessig laken av et reklameskilt tvers over gaten. Torvgaten
er en av de få Oslogater som trekker Aker inn i bybildet og syner oss
Grefsenåsen. Kinematografene tålte ikke synet av den. Det var vik
tigere å reklamere for Eldorado og blafre med sitt laken. Men nå er
det heldigvis borte. Og vi har eksempler på at Aker på sin side ville
være mer by enn byen seiv og reiste skyskrapere mot Oslo i Kirkeveien,
der det med flid ble sørget for at utsikten til åsene ble stengt enkelte
steder hvor det ikke var nødvendig.

Men det fins lyspunkter som viser at samarbeidstanken ikke var helt
død. I 1919 fikk vi fellesinnstillingen om forstadsbanesystemet, og i
1934 generalplanen for regulering av Oslo-området med Aker og Bærum.
Men forstadsbanene er ennå ikke utbygd i øst, og derfor halter syste
met, og hva generalplanen angår, er dens edlere deler ustanselig i fare
sonen.

Jeg tenker da på frilandsområdene, disse parkbeltene som skal stråle
ut fra bykjernen opp til åsene og som særlig på Gaustad—Sogn er etter
strebt av alle mulige projektmakere. Men disse parkstrimlene som er
tegnet inn på kartet, representerer bare et minimum av hva man trenger.
Tenker en seg hele Aker utbygd altså hele jordbrukslandet vil
disse parkårene bare bli noen smale veiter å regne for.

Men hele Aker må ikke bli utbygd. Her er vi ved et kardinalpunkt
når det gjelder Akers og byens framtid. Kommunen bar kjøpt mange
Akersgårder etter krigen, og Oslo og Aker eide meget før. Kommunen
bør kjøpe flere gårder, ikke for å bebygge dem, men for å sikre dem
mot bebygging.

Så lenge den enkelte villaby var omsluttet av svære gårdsbruk var
behovet for friland og parker mindre påtrengende. Men når naboeien-
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dommen også blir utparsellert og kjedereaksjonen kommer i gang, da
blir det straks annerledes. Det som var åpent og fritt, er ikke åpent
lenger. Tenker en seg Aker som et område som skal fylles altså et
kar som skal tappes til randen med bus, er man inne i den blanke gal
skap. Måtte alle gode makter rotte seg sammen for å hindre det. At
Oslo skal ta sikte på å bli en by med 1 million mennesker, som enkelte
bar funnet ut, hører ingen steder bjemme.

Det enorme boligbehov må dekkes, men dersom innflytningen over
stiger det en kan bygge, blir behovet aldri dekket. Av den grunn må
Oslo være sterkt interessert i at «trekket» kan fordeles bedre. Proble
met er å skape nye arbeidsmuligheter andre steder i landet og hindre

Nordre Skøyen.
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at Osloområdet blir for folkerikt og samrnenpakket i forhold til det
øvrige land. Mange av gjenreisingsbyene vet ikke hvor de skal plasere
arbeidskraften når gjenoppbyggingen er ferdig. De roper på nye arbeids
muligbeter.

Det er planer om å bygge en drabantby i Maridalen. Det ville bli en
vakker by oppunder Vaggesteinskollen ved Skar. Og tenker en seg Mari
dalsvannet frigjort for klausuler og forbud, ville det bli vidunderlig
for innvånerne av den nye byen. Men er det nødvendig? Hvilken her
lighet ville ikke det felles bysamfunn tape ved det. Og tenker en seg
Sørkedalen som by, kan en gråte. Foreløpig behøver man vel ikke å
felle noen tåre i den anledning, men vi blir stadig varslet om at vi bør
begynne å dra større omsorg for våre naturberligheter, slik de trer fram
i Akerlandskapet.

I mine guttedager syntes vi at Akerselva var en idyll. Sett fra Akers
synspunkt var den det. Fra Oslosynspunkt var den kanskje noe annet.
Oppe ved Grorud kalles Loelva for Lorta. Nå passer det navnet ganske
godt også på Akerselva. Den kan ikke beskrives, sier Øverland, for
språket har ikke noe tilstrekkelig tyktflytende adjektiv. Men det skal
bli bedre med det. Elva skal renses ved avskjærende kloakker, og få
sitt parkbelte. Aker bar gjort meget for å frigjøre bekkene for kloakker.
Frøenbekken og Sognsbekken er et eksempel. Og Akerselva må få noe
av sin gamle sjarm tilbake.

Men hvordan kan ikke storbyatmosfæren grumse til den klare tanke
seiv bos føregangsmenn? Jeg tenker på Chr. Gierløff, boligsakens utrette
lige forkjemper, som i en beretning om Myrens verksted ga seg til å
fantasere om Akerselva og tenkte stygge tanker om den.

Han vil ha den lukket med betongtak og gjort til en bred parkgate
fra fjorden til Maridalsoset, med alléer og minnelunder hist og her,
og kalt Frysjagata til ære for det gamle navnet! En drøm, sier han seiv.
Et mareritt, sier jeg. Som ganske visst kan forklares. Når en ser hva elva
er blitt til, en åpen og stinkende kloakk, er den i seg seiv et mareritt,
men det er Frysjagata også.

Det er elva gjennom byen vi først og fremst tenker på, og det er
«byelva» de fleste forfattere bar hatt i tankene da de skjelte den ut,
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altså elva nedenfor den gamle bygrensen. Lenger opp enn til Sagene
strakte ikke interessen seg for ovenfor var det frisk og landlig idyll
og ingen fare. Og slik er det vel ennå?

Dessverre, det er lenge siden det var slik. Se bare bvordan det ser
ut i Stilla? Breddene er på sine steder snaubogd for trær og ser under
lig kollete ut. Det er ikke blitt til noe med den landskapelige idyll som
det bar vært tale om, og den projekterte parklegging er altfor smal.
Skal den bli til noen nytte og ikke bare være en bratt skråning mot elva,
må den få større bredde enn tenkt.

Men for Akerselva er det båp. Så lenge vi har kjent den, bar den
vært en flittig elv. Helt fra de første sagbrukenes tid og til i dag har
den på sett og vis vært en foregangselv med sine 20 fall. Under ene
veldet var den beskjedne Akerselva en av de første sagbrukselvene i
Norge, og den har æren av å være den første som ga kraft til den mo
derne industri. Den forteller historien om industrialismens gjennom
brudd i Norge. Slikt förplikter etterslekten. Ikke til å reise minne
lunder. Men til å renske elva for møkk. En bør tenke sterkt på det i
jubileumsåret.

En ting til: de gamle Akersgårdene. Enkelte av dem er blitt beit borte
i virvaret, andre bar et friareal på noen mål kring seg. Men det knytter
seg god Akershistorie til de fleste,, og så langt råd er, bør de gamle
våningshus bevares. Men bvilken funksjon skal de ha i den nye by?
For mange år siden nevnte jeg for Akers utmerkede reguleringssjef,
August Nielsen, at villabyene burde gruppere seg rundt hovedbygningen
på den gård de hadde tatt i besittelse, slik at denne dannet et sentrum
i bebyggelsen og kunne tjene bagebyens sosiale formål, f. eks. bli møte
stedet for foreninger og klubber.

I enkelte strøk er det forholdsvis lett å gjøre det, f. eks. på Nordre
Skøyen hovedgård ved Bryn. Det er ingen som tenker på å rive den,
for den ligger jo ikke i Empirekvartalet. Ved å gjøre den til et sam
funnshus ville bygningen komme til nytte og ikke stå på stas som til
fellet ville bli dersom den skulle bli representasjonslokale for kommu
nen. Den bør knyttes til den moderne tids pulserende liv, og pa det vis
ville bygningen oppleve en renessanse. Nordre Skøyen var kanskje i
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væde Akers egn,
dig en fager fremtid give.

St. Hallvard. 1950.

AKERS BYGD OG BY

gammel tid et slags kultursentrum som øvde innflytelse innenfor et be
grenset område. Nå kan den bli et kultursentrum med innflytelse på
et større område i demokratiets og den sosiale likhets tidsalder.

Det var god sed og skikk i Aker at berredsstyret ved avslutningen
av liver valgperiode boldt en fest, og da sang vi bestandig den kjente
Akerssangen av Jonas Dahl:

Sid, du, moder, rolig på din ættegaard,
dine barn vil ei den rive.

Op til urtid dine gjæve navne naar,
gaarden skal i slægten blive.
Solen stiger blank fra Grefsenaasens rand
synker signende i vest hag Bogstadvand,
himlens dugg og regn

1 att i ordets bokstavelige betydning er det ikke gått akkurat slik med
ættegårdene, men nå sier vi at byen har overtalt ”arven, og da må også
byfellesskapet forstå livilke förpliktelser det bar tatt på seg. Få byer
i verden har fått bedre naturlige betingelser for sunn vokster.

_Nar vi bygger den nye byen i Aker, er det framtiden vi former. De
feil vi gjør i dag, straffer seg i tiden som kommer gjennom bundrer av
år. Men er vi framsynte i vår byplanlegging, da kan vi i overført
betydning si at ættegården er godt skjøttet og skal i slekten blive.

Hans Amundsen.
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