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seg kjeder og ofte små grupper av bebyggelse. Dette var en ganske
naturlig og lett förklarlig företeelse. Eksistenser som nok var avhengige
av byen og klynget seg til den, men som likevel av en eller annen
grunn helst holdt seg på avstand, slo seg ned her utenfor hvor de ikke
var avhengige av byens bestemmelser og priser og kanskje framfor alt
av dens ettersyn. Tilreisende stanset på den annen side opp når de
nærmet seg bygrensen, og gjorde seg på forskjellig vis parat til sin attakk
på byen. Så fulgte det at en og annen huseier demte opplot sin dør
for å herbergere dem, og der vokste fram bondelosjier og vertshus og
noen enkelt salgsbod, utskjenkinger osv. Der var mye drekk og speil
og annen faenskap i naboskapet langs innfartsveiene, hvor lensmann
like meget som bondefangerne hadde sitt rike marked og mangen reis
ende vendte nesen hjemover med tom vogn, befridd for sin last uten
noensinne å ha satt foten innenfor byens porter.
Innfartsveiene til det gamle Christiania var ikke få, og disse be
hoelsesgruppene extra muros var minst like mange. Vi finner dem i
stadig vekst like fra byens grunnleggelse og ut gjennom 16- og 1700tallet inntil størsteparten oppslukes av byen ved utvidelsene på slutten
av forrige århundre. Ja, også etter å ha inngått i byterritoriet og være
blitt underkastet dens lover og vilkår, og mens moderne bebyggelse
skyter i været overalt rundt omkring, fortsetter disse flekkene å leve
sitt eget og ganske egenartede liv som før. I hygienisk og sosial og
mange andre benseender kan det kanskje sies at de er lite å samle på,
og en skal i alminnelighet ikke gråte mange tårene ved å se dem valses
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ned under en ny tids fremmarsj. Men de byr oss likevel karakteristiske
bilder av spesielle forhold fra byens barndom og primitive liv, og de
har derfor i historisk henseende og mer utenfra sett en interesse som
taler for at vi søker enkelte partier bevart som by- og kulturhistoriske
minnesmerker, hvor dette lar seg gjøre uten at de blir stående i veien
for en sunn utvikling.
Men størsteparten er alt viet forgjengelsen. Pipervika er nå borte,
og ligger
figurlig talt
som en avlagring under et nytt sentrum,
og så gjør størsteparten av Hammersborg med. Bebyggelsen østenfor
Akerselva, som bød den reisende en siste hvileplass før han skulle over
brua ved Vaterland, finnes nok ennå for en meget stor del og er noe
av det eiendommeligste av den slags som er bevart like til vår tid. Men
dagene er talte til den tid da store og små kjøretøyer skal rulle fram på
en boulevardmessig bred trafikkåre der små lukkede gårdsanlegg ennå
slutter seg sammen langs smuget
Smalgangen
og det livlige bildet
med rennesteinen midt i gaten uvilkårlig fører tanken hen mot mid
delalderens landsbyaktige byanlegg. Også de hyggelige gårdsanlegg
langs midtre delen av Maridalsveien med Biermannsgården, Hammer
og Hukegårdene eller hva de het, gnages av tidens tann, og om ikke
lenge har de måttet vike plassen for høye og tettbebodde komplekser.
På Enerhaugen
våre forfedres Valkaberg, hvor kong Sverre og hans
menn for århundrer siden sloss mot bøndene, er siden midten av
1700-årene vokst fram en liten by for seg, hvis bebyggelse minner om
kystbyenes og ser ut som om en syklon kunne ha flyttet den opp fra
Sørlandet etsteds. Også den er under förvandlingens lov, og om ikke
så lang tid ser vi høye, moderne murkolosser bekrone dette høydedraget
med dets imponerende utsyn over dalen.
En sjarmerende idyll har vi den dag i dag i den kjeden av småhus
som har radet seg oppetter Telthusbakken ved foten av kollen der
«Gamleaker» ruver på toppen. Den kan vi kanskje ennå ha håp om
å få beholde. Der er regulert en bred parkstrimmel langs den, så ter
renget blir åpent på dens østre side, og for også i fremtiden å bevare
bildet rundt kirken noenlunde uforandret, er det bestemt at bebyg
gelsen ikke får utvides fra hva den nå er. Dermed vil det neppe gå
spekulasjon i disse eiendommene, og interessen for å bevare vil for110
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mo dentlig være større enn for å nybygge, seiv om ingen frednings
bestemmelser er pålagt strøket.
Det er ikke langt fra Telthusbakken over til «Egebergs løkke Ud
sigten» eller «Egebergslottet», som det het i folkemunne, hvor byg
ningene på Akersveien 26 nå rager høyt opp over naboskapet. Det ble
tillatt ført opp til denne ekstraordinære høyden mot at en stor del av
det omgivne areal til gjengjeld skulle ligge übebygd, og så langt sørover
som til Damstredet, og trappene herfrå ned til Fredensborgveien er det
regulert som park. Dvs.: det skal ikke bebygges. Men innen dette om
råde ligger på forhånd en vesentlig del av den gamle Bergfjerdingen,
som således ved parkbestemmelsen er fredet mot all slags nybygging.
Forstadsbebyggelsen som dannet seg utenfor byen fra Sverdfeger
bakken og nordover, gikk i gamle dager under navn av Grensen, og den
nordligste del av denne var Bergfjerdingen. Den lå på slutningen om
kring et par steile smug, og der på begge sider av Damstredet ligger
en vesentlig del av den ennå noenlunde uforandret tilbake. Hensikten
med å bringe også dette bypartiet inn under parkreguleringen er kom
met til uttrykk i teksten til generalplanen for Oslo av 1929, hvor det
bl, a. pekes på, at «mot øst faller terrenget sterkt av ned mot Fredensborg
veien. Egentlig har man ikke noen interesse av denne steile skrent
som park, men der er så trang plass igjen mellom gaten og skrenten at
tomtene er praktisk talt übebyggelige,
derfor er de like godt tatt med.
Disse bakketomtene har likevel vært store nok til å gi plass for en
klynge av den karakteristiske bebyggelse som gjerne fulgte langs inn
fartsveiene til det gamle Christiania. En historisk eiendommelig og
målerisk liten klynge». Og denne bør i fremtiden kunne bevares.
Når reguleringsplanene for dette strøk gjennomføres, vil den lavest
liggende del beskjæres en del, idet Fredensborgveien ma utvides pa
denne siden. Se planen fig. 1. Et og annet av de nederste husene ma da
vike plassen, og området blir begrenset av en forstøtningsmur mot
gaten. Ovenfor denne arbeider de gamle husklyngene seg trappevis
oppover så langt som til det maleriske gamle gårdsanlegget på Dam
stredet nr. 1, hvor Henrik Wergeland en tid hadde sin bolig og hvor
Hammersborg Barnehjera nå holder til huse. Tvers gjennom kolonien
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Fig. 2.

går Damstredet utgrenet i et par knapt meterbrede veiter som graver
seg inn mellom husene, og på en liten utvidelse av stredet finner en
ennå en av byens gamle brønner med pumpe, visstnok den eneste som
står igjen fra Christiania-omgivelsene i forrige århundre. Det er ikke
noe torg
nei, aldri så langt fra det!
men likevel en utvidelse stor
nok til å danne sentrum, hvor konene kunne samles omkring vann
posten og snattre som dagens levende avis. På fig. 3 ser vi Bergfjer
dingen som den nå fortoner seg. Til venstre er trappene som danner
partiets søndre begrensning, og i forgrunnen står vi på Fredensborg
veien. Når denne utvides, vil en rekke murbygninger av senere dato
(matr.nr. 30 b—36) som det ikke i historisk og aller minst i estetisk
henseende er noen glede ved, måtte vike plassen, og det vil da komme
til syne en del morsommere gamle hus, som disse nå skjuler. Bypartiet
kommer etter dette til å fremstå som arkitekt Næsheim ved Oslo
reguleringsvesen har vist på fig. 2.
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Denne første del av bypartiet slutter ved Damstredets østre utløp
ved siden av hus 40 (fig. 4), men det vil også kunne bli tale om å ta
med i planen den nordenfor liggende pittoreske husklyngen som vi ser
på fig. 5 og 6.
Hvordan skal nå en slik idé gjennomføres i praksis? En bydel som
museumsgjenstand
det er kanskje noe av et problem?
Hele partiet ligger som sagt på grunn som er regulert til park. En
slik regulering virker som en død hånd over eiendommene. Disse må
etter bygningsloven på den ene side «ikke påbygges, tilbygges eller
undergis hovedombygning». Eierens rettigheter innskrenker seg fore
løpig til å skaffe seg seiv eller leieboere bolig i huset og holde denne
i skikkelig stand uten å kunne utvide den. På den annen side kan
helserådet se til at han ikke går den motsatte vei og forsømmer ved
likeholdet så det synker under et hygienisk lavmål.
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Etter hittil gjengse begreper om selveier-rettigheter kan dette synes
nokså hardt, og mange vil mene at kommunen, som har lagt den døde
hånd over strøket, må ta følgene av sine heslutninger og overta de
grunnstykker som eierne seiv måtte ønske å frigjøre seg for. Men dette
er kommunen ikke forpliktet til, medmindre grunnen er übebygd. Det
er den ikke her. Og hvis tanken om å bevare dette bypartiet vinner
tilslutning, må en altså også sikre seg mot at eierne tvinger seg fram
ved seiv å rive husene og dermed gjøre tomten übebygd. Alt skulle
altså tale for at det offentlige eventuelt overtar de matrikkelnummer
som eierne seiv ønsker å gå fra.
Og hva så?
Den nye eier må føle seg bundet av de samme för
pliktelser som han har pålagt den tidligere, og innskrenke seg til å sette
kolonien i den historisk riktige stand og se til at den bibeholdes sånn.
Dette får en dog gå ut fra kan begrenses til hovedsakelig å gjelde
115

BEVAR BERGFJERDINGEN !

• • *JL

‘ ' ,-B^^^wirwwl,<iT^ ;

<11»

«f- v iBSi

k*

tok*

!ftSj ,!^
''' v

..».jm—

ifflffr-^iSgg»l6^

Fig. 5

husenes ytre, Å bevare disses indre i en stand som kanskje er lite
tilfredsstillende i dag og tvinge eventuelle beboere til å spille rollen
av forstadsborger anno syttenhundreogdenti hører jo ingensteds hjemme.
Hvilke beboere?
Mange av dem som kanskje er oppvokst i fjer
dingen, kjenner seg muligens følelsesmessig så sterkt knyttet til strøket
at de vil fortsette å bo der enten det blir som eier eller leier. De bus
som ikke blir disponert av disse, får leies bort på rimelige vilkår,
kanskje på det åpne marked eller kanskje til arbeidere ved den nær
liggende gravlund eller til noen annen spesielt utpekt krets. Det får
da koloniens styre overveie.
Lenge etter at denne tanke først var fremkastet støtte jeg på et for
slag som i 1945 ble fremmet av arkitekten Gunnar Lené ved park
vesenet i Stockholm for en «håndverkerpark». Ved Mäster Mikaels116
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gatan like ved siden av det derværende håndverkerinstitutt ligger et
kvarter av hyggelige gamle «kåkar» som svenskene kaller dem. «For
å blåse liv i de gamle hus föreslås det at man skal la elitehåndverkere
av forskjellig slag få disponere dem: pottemakere, salmakere, gull
smeder, dekorasjonsmalere, bakere og eventuelt også kunstnere. De
deler som ikke er bebygd, utformes som en park med lekeplasser osv., og
almenheten får adgang til hele området, hvor håndverkerne arbeider
og deres produkter kan beses og kjøpes.
Håndverkerinstituttets elever
skulle kunne komplettere sine teoretiske studier ved å delta i verk
stedenes arbeider.»
Jeg peker en passant på denne planen som kan studeres nøyere i tids
skriftet «Byggmästaren» nr. 3, 1945.
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Jeg har förelagt dette forslaget om Bergfjerdingen for faginstanser
på området. Den antikvariske bygningsnemnd har uttalt at den «finner
planen for bevaring av den interessante husgruppen fra byens for
stadsbebyggelse godt gjennomarbeidet og av betydelig interesse, og vil
anbefale at den løses etter de opptrukne linjer. Det vil komme til å gi
et målerisk innslag i bybildet og danne et viktig ledd til belysningen
av nyansene i byens bygningshistorie. Når husene er satt i stand på
en antikvarisk sett tilfredsstillende måte, vil nemnda foreslå at de føres
opp på fredningslista». Til denne ultalelse har Riksantikvaren sluttet
seg og understreket betydningen av at «grupper av slike småhus, som
har vært så karakteristisk for omegnen av det gamle Christiania, be
vares. Stort sett står de i fare for helt å forsvinne. Et positivt red
ningstiltak fortjener ut fra et kulturhistorisk og sosialt synspunkt de
kommunale myndigheters fulle støtte».
Også styret i Selskabet for
Oslo Byes Vel har erklært seg varmt interessert for forslaget, og at det
«vil på alle måter prøve å hjelpe til å få det realisert».
Jeg slutter her med håpet om at Oslos myndigheter må vise den
samme interesse for å gripe anledningen mens den ennå fins, til å få
dette egenartede bybilde bevart, og vil gi midlene til at planen
når
den er videre og mer inngående gjennomarbeidet
må bli realisert.
Harald Hals.
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