
Akerselva du gamle,
men ei lenger så grå

AV KJELL S. GULBRANDSEN

Akerselva, du gamle og grå.
Akerselva, deg holder jeg på.
Seiv om Donau er aldri så blå,
kan i skjønnhet den aldri deg nå.
Slike farver visst aldri man så,
som hvor du munner ut på skrå
i den yndige duftende vrå
mellem Nyland og N.A.H.

Slik fløt blekket fra Wilhelm Dybwads ironiske penn. Det er noen år siden disse
linjer ble formet, og förunderlig nok har utviklingen blitt en annen enn den mange
hadde fryktet: en seigtflytende, stinkende, forurenset kloakk. Nok en alderdoms
rynke i byens ikke lenger så smilende og vennlige ansikt. I dag har Akerselva føyd
enda et kapittel til sitt flertusenårige liv, og er på god vei til å kaste den grå og ut
skjelte hammen.

På folkemunne er Wilhelm Dybwads fortsatt en treffende karakteristikk av elva,
som engang var aorta i Norges pionér-industri. Vår industrielle revolusjon ble ut
kjempet langs Frysjas bredder (Frysjå er elvas gamle navn og betyr den brusende,
fossende elva: av det oldnorske froda eller det angelsaksiske froth - derom strides
de lærde.)

Som stabbesteiner langs veien lå møllene i århundreder ved Frysjas tallrike fall.
Så kom oppgangssaga og ga støtet til en rivende utvikling innen trelasthandelen,
og senere vasket dønningene fra den industrielle revolusjonen i England mot
landets kyster, forplantet seg innover fjordene og opp i osene. Som sopp på fuktig
høstmark skjøt fabrikkene opp langs elva, speilte sine dystre fasader i byens blod
og satte snart sitt gråbrune preg på Maridalens krystallvann.

For omlag 10 000 år siden begynte isen sin tilbaketrekning, og langsomt steg



AKERSELVA

Fra Kjelsås øverst i Akerselva. Bygningene i bakgrunnen er de tidligere Mustad Fabrikker
som kommunen har hjulpet brukskunstnerne til å restaurere og å innrede til verksteder.

landet av havet. I Oslo-dalen lå strandlinjen dengang ca. 210 meter høyere enn i
dag, og Sørkedals-, Maridals- og Nittedalsbreene kalvet i havet utenfor. Store
mengder stein og grus ble avsatt ved foten da breene for en tid la seg til ro, og det
er denne israndavsetningen som i dag utgjør den store morenevollen, som demmer
for Bogstadvannet, Sognsvannet og Maridalsvannet.

Vi har gjort oss ferdig med vårt lille, historiske overblikk og tar skrittet inn i
den dagsaktuelle situasjonen. Det som interesserer oss i denne omgang, er den
delen som på kartet heter Akerselva, nemlig fra oset i Maridalsvannet til indre
havnebassengs brakkvann ca. 8-9 km lenger nede.

Still folk spørsmål om Akerselvas kilder, og blott taushet blir deg til svar. Sitt
utspring har den sagnomsuste elva i noen myrer nordøst for Svarttjernshøyda oppe
i Hadelandsåsene, drøye 700 meter høyere enn utløpet i Bjørvika. Elvas totale
livsløp blir således omkring 40 km fra os til os, og altså med et fall på godtog vel
700 meter.
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AKERSELVA

Ved Stilla trenger en av Mor Norges grunnfjellsknoker frem i dagens lys. Stripene i berget er
såkalte skuringsstriper, fra den gang isen dro seg tilbake for 8000-10 000 år siden.

Maridalsvannet (3,9 km2) er Oslo bys store drikkevannsmagasin (73%); og
fra Oset pumpestasjon og renseanlegg bukter elva seg på slangemanér forbi Kjelsås
og Brekke, skjærer seg ned gjennom den dype og trange Nydalen (kortord for
Nygårdsdalen), kaster seg vågsomt utfor et tjuetalls fosser, og siger så dovent gjen
nom de østre deler av indre by. Det siste stykket er beklageligvis lagt i kulvert og
er derfor verken synlig eller tilgjengelig. En slik overbygging av elveløpet er et
stort feilgrep med henblikk på den påbegynte og stadig pågående renovering av
Akerselva, blant annet fra et biologisk synspunkt. Dette fører til oksygenmangel,
«råtten» lukt og et miljø som ikke gir livsbetingelser for fisk (arbeidet med å
skape en stamme av laks og sjøørret i Akerselva). Heldigvis har det nå lykkes å
stoppe fuflførelsen av dette arbeidet, takket være en utrettelig innsats av blant
andre Hjalmar Munthe-Kaas Lund.

Jeg tror mange er uvitende om den innsats i form av penger og arbeid som er lagt
ned i bestrebelsene på å gjenskape elva Frysja. Seiv bor jeg nær og ferdes hyppig
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AKERSELVA

Elvas opprinnelige navn , Frysjå, henspiller på
fossende, brusende vann. Dette bildet fra Øvre
Nydals fall kan stå som bevis på Frysjås livs
kraft; om ikke i navnet, så i gavnet.

langs Akerselvas øvre deler, men også forbi Christiania Spigerverk og nedover
mot byen gjennom de eldste industristrøk i landet leder nysgjerrigheten vei. Jeg
har seiv bivånt og deltatt i opprydningsaksjoner, sittet på tilskuerplass da en av
skjærende kloakk ble lagt under Stilla, og har med egne øyne kunnet glede meg
over de synlige forbedringer som har funnet sted de senere år. Byens kommunale
etater har virkelig gjort en fin jobb. Men det er ingen grunn til å hvile på laur
bærene, og arbeidet med å utbedre de «grønne lunger» pågår stadig.

Dessverre har man i dette arbeidet foretatt, bevisst eller übevisst, etter mitt
skjønn, en feilprioritering ved at blant annet de kulturhistoriske interesser er blitt
skjøvet i bakgrunnen. Det vi har fått er et smalt parkbelte langs største delen av
elva, fra «os til os», og jeg kan bare med sorg i mitt hjerte konstatere at de øvre
mest überørte breddene av Akerselva i dag fortjener karakteristikken «frisert».
En del av den tid og arbeidsinnsats som er nedlagt her oppe, kunne med fordel
vært kanalisert til restaurering av antikvarisk interessante bygninger og miljøer,
eller til erverving og opparbeiding av de huller i det grønne beltet nedenfor Ny
dalen som ennå hindrer publikums frie ferdsel langs en skitten, men interessant
elv, fra indre by og oppover dalen. Fra Nydalen Compagnies’ gamle spinneri (Øvre
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AKERSELVA

Vår nasjonalfugl, fossekallen ,
holder til ved elva året rundt.
Denne fuglen , som ikke tåler
noen forurensning, er en indi
kasjon på hvor rent vannet nå
er blitt i de ø vrige deler av
Akerselva.

Nydals fall) og til Oset ved Maridalsvannet er naturen fortsatt lite påvirket i
senere tid, og slik bør det også få lov til å være så langt det er mulig (mulighet har

Sommeren 1971 ble den øvre delen av elva, som lokalt heter Stilla med Brekke
dammen (tidligere Brekke Sag) som var scene for Asbjørnsens «Kvernsagn», opp
arbeidet som badeplass til glede for lokalbefolkningen og andre som måtte finne
veien hit opp fra byen en hetedirrende høysommerdag. Et kjærkomment tiltak
som var meget populært på Kjelsås og i omkringliggende strøk. Men hvorfor rive
bort så meget av den naturlige vegetasjonen? Seiv på steder som ikke innbyr til
bading verken i sol eller vann, har man «snauet for fote». Dette synes nokså
unødig og gir hele området karakter av «frisering». Lenger nede i Frysjadalen hvor
industrien stikker sine spisse albuer i elvas vestre bredd, er dette uheldige forhold
dessverre enda mer fremtredende fordi vegetasjonsbeltet langs elva her er smalere
og landskapet mer åpent.

Forflytter vi oss noen hundre meter lenger nedover langs den gamle bruksveien,
dit elva skjærer seg ned i den trange Nydalen, finnes ikke lenger egnede badeplas
ser, og de steile morenebakkene innbyr neppe til solbading eller gammeldags land-

noe med vilje å gjøre).
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(Fritt etter Wilhelm Dybwad.)

AKERSELVA

tur med flettet nistekurv og blåtøysduk. Her er vilt og frodig i sommerhalvåret med
tette orrekjerr, meterhøye urter og gress og en bratt og stenet elvebredd. Løvtunge
kroner hvelver seg utover en turvandrers hode, ugjennomtrengelig kratt lener seg
utover skumvirvlene, og elvedraget drysser gavmildt insekter til glupske små
ørreter i kulpene. Det anger av villeng og fuktig jord.

Hvorfor så opptatt av å bevare naturen slik den er just her langs Akerselva?
Fordi naturen er vakrere og har mer å by oss av variasjon i form og farge, lys og
lyd - stemninger - i sin opprinnelige tilstand enn slik mennesker beskjærer den.
Fordi naturen seiv er en betydelig del av det gamle miljøet omkring elva, og jeg
synes det er uærlig å utelate noe av helheten. Fordi jeg er overbevist om at men
nesket trenger nær kontakt med den naturen vi alle er en del av.

Akerselva, du eldre er nå.
Akerselva, ei lenger så grå.
Selvom Donau var aldri så blå,
i skjønnhet kan den deg aldri nå.
Slike farger man engang så
de skal som alt engang forgå,
aldri mer en duftende vrå

mellom Nyland og H.A.H.
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