
HAVN I AKERSELVA?

å bruke den.

Sligt aander Friheden ut

hvad Magt og Liv deraf ?

GRUNERLØKKA

I «Forstædernes Klagesang over Kristiania» beskyldte Henrik
Wergeland hovedstaden for å la Akerselva renne til ingen nytte
gjennom byen, samtidig som privilegiene hindret forstads-folk i

Som Tanker, der komme og flye,
som uforstaaede Drømme,
igjennem den daarlige By
de Bølger unyttede svømme.
Vor Elv, du er altfor god
til kun at tjene til Pynt!
Du Livsensaare! dødt er dit Blod,
dit Liv end ikke begyndt.

Men giv oss dens Bredder fri:
vi fatte dem ind i Qvader:
da Skibe skal seile forbi
langt ind i vore Gader.
Ja ret som Perler paa Snor,
saa glide de ad vor Flod.
Magaziner og Huse gro op da hvor
den synkende Hytteby stod.

saa let som Vaaren Blommer.
Det trænger ei Tvang eller Bud

nei, af sig seiv det kommer.
Men kuende Privileg?

Et Tæringsblus paa en Kind saa bleg,
og Kalk paa en fulnende Grav!
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Kristiania, du Ungermø

GRUNERLØKKA

blandt Jordens Hovedstæder,
skal dine Smaasødskende døe,
fordi paa Brødet du træder?
ja spilder det Vand, hvormed
de skulde lædske sin Tørst,
og lænker i Armod og Nød den Bred
som Rigdom kan bringe dig først?

De forsteder og «synkende hyttebyer» Wergeland tenkte på i 1836,
var først og fremst Vaterland og Fjerdingen sikkert også Grønland og
Leiret. Hans idé om at Akerselva skulle bli havn for Kristiania, så sku
tene kunne seile «langt inn i våre gater», kom likevel til å få en kortvarig
aktualitet litt bøyere oppe ved elva, nederst på det som nå er Gruner
løkka. Idéen var ikke bare en dikterdrøm, den spilte en viss rolle under
striden om Kristianias byutvidelse i 1850-årene.

I våre dager er vi vant til at «strid ora byutvidelse» alltid går ut på
at byen vil innlemme så mye som mulig av omegnen. I 1840-årene og i
begynnelsen av 50-årene ble striden mellom Kristiania og Aker ført
på det stikk motsatte grunnlag: ingen av de to kommunene ville ha an
svaret for å holde liv i de mange fattige i forstedene. Aker ville kvitte
seg med dem, og Kristiania ville ikke ta imot dem, «det eneste sikre er,
at Byen saavelsom Landdistrictet havde været bedre tjent med, at For
stæderne ikke existerede». 1

Omkring midten av 1850-årene skiftet imidlertid disse standpunktene,
og omslaget viste seg først i forhold til strøket på østsiden av elva neden
for Nedre Foss altså nettopp søndre Grunerløkka.

Ved denne tiden hadde jo en ny, betydelig industri vokst opp på Sa
gene, på begge sider av elva. Bedrifter som Knud Graahs spinneri og

1 Kgl. kommisjon av 6/3—1843. Innstillingen, datert 24/9—44, er trykt som kgl. prp.

med overskrift «No. 13. Ang. Jurisdictionsinddelingen i Chra. og Aker». Noen prp. ble

likevel ikke satt fram, og innst. fins derfor ikke i Stortingsforhandlinger men f. eks. i

Kommunaldept.’s 2. kommunalkontor i en pakke merket «Kra. grenser». Det er denne innst.

som bl. a. inneholder den beryktede flyveidé om å gjøre forstedene til egen kommune,
«Akersstad».
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Hjula veveri for ikke å snakke om Nydalens Compagnie lå like
vel så langt unna at ingen til å begynne med ville tøye bygrensene så
vidt. Men der oppe fantes iallfall «den betydeligste Samling af Fabrik
ker i hele Landet», og denne industrien hadde sin «naturlige Havn» i
Akerselva ved Nedre Foss. I en kongelig kommisjonsinstilling fra
1854 var det Akers representant, Hans Grimelund, som formulerte
denne oppfatningen. 2 Tanken om havn i Akerselva var dermed tilsyne
latende flyttet fra Wergelands fantasi til de politiske realiteter; Hans
Grimelund var jo en ledende kommunalpolitiker, og stortingsmann i
flere perioder (1854, 1859—60, 1865—66).

Også Kristianias representanter la vekt på at Akerselva var farbar til
Nedre Foss, og at strøket her ville bli økonomisk verdifullt som havn
for industrien på Sagene. Om østbredden av elva fra Lakkegårdens sør
grense til Nedre Foss ble det derfor grense-strid av den moderne typen:
Byen ville ha mest mulig, mens omegnskommunen ikke ville avstå noe.
Stortingsflertallet støttet Akers standpunkt, mens regjeringen sto på
Kristianias side. Byutvidelsen kjørte seg fast igjen, og alt ble ved det
gamle ennå i noen år.

17. november 1856 satte imidlertid Kristiania kommunebestyrelse
fart i saken igjen. Nå ble frontförändringen fullstendig. Bystyret frafalt
all motstand mot å ta imot de gamle forstedene, og det ville ikke engang
nøye seg med å sluke østsiden av Akerselva opp til Nedre Foss nå
gjaldt det hele strøket opp til Treschow-mølla. d. v. s. hele det nye
industriområdet, bortsett fra det fjerne Nydalen. Aker prøvde å for
svare sine skatteobjekter her, men alle embetsmenn seiv fogden i
Aker støttet byens oppfatning. Resultatet ble den loven om byut
videlse som Stortinget vedtok i 1857, og som trådte i kraft fra 1. januar
1859.

Det strøket som er blitt til Grunerløkka, var først dukket opp i
historien som et prosjekt om en havneby. Alt i 1856 var imidlertid den
tanken blitt borte, nå dreide det seg om et boligstrøk.

2 Kgl. kommisjon av 6/8—1852. Innst., datert 27/1—54, er trykt i St. Frhdl. 1854, 4D, Prp.
O. No. 12.
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