
AV GUNNAR HERNÆS

Grunerløkka skal overleve!

r det realistisk? Hører også planene om å bevare Grunerløkka til
den romantiske «bølge» som skyller over Oslo og andre byer, eller

lar det seg gjøre å gjenopplive en bydel som tilsynelatende er slumret
inn?

Anstrengelsene som gir et håp for de ca. 14 000 innbyggerne i denne
ostkantens hovedstad har vært målbevisste. I slutten av forrige år ble det
stiftet en leieboerforening etter initiativ av den såkalte Griiner-gruppa
av arkitekter. Det er Johan Ditlef Martens, Ivar H. Vattum og Amund
Kjelstad som bar tatt for seg denne bydelen og laget sine diplom-oppga
ver pa den, I dette tilfelle har tiltaket virket som inspirasjon på befolk
ningen. Utstilling som ledd i informasjon om bydelen er tatt i bruk:
den viste bydelens historie, bebyggelse, forslag om forbedringer, plikter
og rettigheter for henholdsvis gårdeiere og leieboere og ikke minst det
truende og tilintetgjørende forslaget om sanering.

Myndighetene har allerede vedtatt en plan om totalsanering av strøket
sør for Nordre gate. For resten av Grunerløkka er det visstnok ikke
klart i detalj, men truslen henger over innbyggernes hoder. Og det har
på ingen måte stimulert gårdeiere eller beboere til å vedlikeholde holi
gene, leilighetene. Med andre ord en langsom og tydelig forslumming
fra ja, de betyktede tretti-åra.

Det er derfor man kan oppleve Grunerløkka på denne måten en livil
ken som helst hverdag: resignerte mennesker, smuldrende husfasader,
forfall i mange interiører. Seiv den mest utholdende Griinerløkk-patriot
må innrømme at bydelen, som andre bydeler øst for Akerselva, er kom
met i en alder da tretthets-symptomene gjør seg sterkt gjeldende. Iherdig
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Schleppegrells gate vestover fra Thv. Meyers gate er et sammenhengende bymiljø fra 90-årene,

kan man oppsøke steder på sin vandring i gater som ligger og venter
på liva? Sanerings-spøkelset borer ikke lenger til en mystisk, merkelig
og fjern kommunal etat det har materialisert seg i konkrete planer.
Kanskje er de ikke kjent i detalj av bydelens beboere, men omriss som
viser trafikk-maskiner, motorvei og skyskrapere er tilstrekkelig til å for
stå at det som er tilbake av det tradisjonelle bymiljø vil gå tapt.

En av innfallsportene til bydelen er Ankerbrua med Dyre Vaa’s en
gang så sjokkerende skulpturer. De bar alle snø pa hoder, skuldrer og
ben og illuderer en ny og fascinerende dimensjon i form-faget. Med ett

i det strøket som Thv. Meyer da utparsellerte.
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GRUNERLØKKA SKAL OVERLEVE

Ltterat murtvangen var tradt i kraft, begynte det enkelte steder å gro opp murhus bakom
de gamle tommerhusene i New York. Denne hakbygningen i Stolmakergaten 12 var ny ved

en branntakst i 1876.

ligger den der, barndommens gård, glitrende i fem etasjer og med kolo
nial- og melkebutikk og den noe nbestemmelige forretningen som i gamle
dager var marsjandise og som nå selger batter og kjoler. En hvithåret,
krumbøyd mann kommer ut fra butikken, står noen sekunder i det
kalde vinddraget og kikker oppover og nedover gata. Så rusler han inn
igjen, det er stengetid. Det er som en reise tilbake i tiden, til dengang da
det krydde av unger i gården og i strøket, da leiegårdene så litt ander
ledes ut da det kunne luktes at det var snekkere og murere og malere
som gjorde gården i stand etter alle kunstens regler. Et levende miljø

riktignok med overbefolkede leiligheter, det er så: unger, foreldre,
besteforeldre og losjerende. Biske vertinner. En annen tid andre men-
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og elektriske ringeledninger.

GRUNERLØKKA SKAL OVERLEVE

Husene på sørsiden av Paulus plass, midt imot kirken, er kanskje det beste eksemplet

Grunerløkka kan by, på 90-årenes arkitektur: Symmetrisk omkring den tilbaketrukne

midtbygningen, brutte hjørner med tårn over osv. Det var murmester Einar Larsen og
snekkermester Anton Larsen som bygde disse tre gårdene i 1896. Også her var det vesentlig

to-roms leiligheter. At det var kvalitetsgårder markeres f. eks. ved at det var do i oppgangene

nesker. Et kollektiv og til tider med sterke utslag både til godt og vondt.
Store løvsalfester i bakgården og sang og dans. Eller harde oppgjør i
trappeoppgangene med trusler om anmeldelse og utkastelse. Men stort
sett trivsel og munterhet.

Porten i den gamle «borgen» åpner seg inn til barndommens rike, ber
inne er alle ting som før. Tid og støv har ikke endret kuløren på mur
vegger eller treverk. En jevn produksjon har lagt sin mørke patina over
denne sjakten som alle gårdens beboere skal igjennom. Denne porten
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har levet sitt eget, förunderlige liv. Den har latt seg trampe igjennom
av generasjoner og ligger tilbake med en syngende lyd, av noe übegripe
lig, av evighet. Gjennom den ble de fleste av gårdens beboere båret
første gang med nyfødt skrik, og mange av de trofaste som slo rot i
denne garden blir til slutt baret ut igjen, forbi duftende granbar på vei
til en annen og ukjent virkelighet.

Et dirrende sekund er det som man lever i en fjern fortid, med barn
lige rop under en stjerneklar himmel, et sekund fylt av alt som var her
inne mellom de skitne brannmurene og rekken av lysende kjøkken
vinduer.

Man ma helt tilbake til 1840—50 arene for å finne den überørte
løkke-idyll i dette strøket. Med industrien langs Akerselva, skjedde det
en forandring, men ingen voldsom og revolusjonerende for løkka, som
fikk en slags forstadsbebyggelse med småhus. Den blir karakterisert som
«redselsfull», av samme type som bebyggelsen på Grønland, Enerhau
gen og i «røverstatene». Det var tiden før murtvang. At det gikk fort og
ukontrollert for seg, tyder også den nye bebyggelsens navn: New York.

Men det meste av Grunerløkka var «landet», et område som strakte
seg fra Sanner gård (Sannergata) nedover til Ny brua. Det hørte også
med en klukkende bekk Torshov-bekken. Små skogholt, marker og
enger. Trafikken besto for det meste av drifte-karer, som førte sitt kveg
fra Oppland og andre steder på Østlandet ned til oberst Grimer på San
ner gård, en etterkommer av overhauptmann og myntmester Fredrik
Griiner som i 1672 kjøpte eiendornmen Nedre Foss med møllebruk ved
elva. Hauptmannen fikk hele «løkka» med på kjøpet.

Förutseende industriherrer var klar over at denne løkka var godt
egnet til boligbebyggelse for fabrikkarbeiderne og deres familier. Og i
1861, da Grunerløkka var lagt inn under byens doméne kjøpte Thor
vald Meyer og overrettssakfører C. F. Michelet praktisk talt hele løkka
for 35 000 speciedaler. Ca. 1 million kvadratmeter dreiet det seg om. At
det var en fordelaktig eiendomshandel for Thorvald Meyer må
man anta. Han solgte tomter etterhvert som behovet meldte seg. Og at
det meldte seg kan man se av den raske vekst i innbygger-tallet. Fra
1855 til 1865 vokser det i Christiania fra 31 715 til 57 832. Xnnflyltin-
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Nedregate 3 sett fra Grunerbrua. Stolmaker Andreas Engebretsen, som bygde dette huset,
kunne åpenburt fiske fra vinduene.

gen var sterkest, men også fødselsoverskuddet var stort. Grunerløkka
ble fort forandret fra idyll til by, eller kanskje «forstad» er det mest
korrekte uttrykk. Det var først i 1880 og i det ti-året som fulgte at løk
ka fikk dette nærmest uniformerte preg av fire- og femetasjers leie
gårder. En høykonjunktur i byggefaget som trakk mang en arbeidsvillig
bondegutt til «tigerstaden» og som endte med et veldig krakk ved hun
dreårs-skiftet.

Annen generasjon av innflytterne lever ennå. De kan huske tilbake
til den tiden da alle dører sto åpne om dagen cg om natten med og
unge og gamle vandret ut og inn hos hverandre. Det var landsens skikk
og bruk som innflytterne hadde tatt med seg til byen. Reiste de bort
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eller skulle de ærend til andre bydeler la de alltid nøklene under
dørmatta.

Et kollektiv, som nevnt. Det er noe man sjelden kan oppleve i dag.
Arsaken er blant annet en «strukturendring» i befolkningens sammen
setning, særlig gjelder dette årsklassene. De store unge-skokkene er bor
te. De bidro til å skape dette særlige kollektivet og satte farge på om
givelsene på løkka. En annen ting: dialektene. Den språklige flora var
vel noe bortimot representativ for hele Østlandet. Uten innslag av det
vi forstår med det urbane, dannede og kultiverte østlandske målføre,
som etter sigende er grunnlaget for det meste av vårt riksmål.

«Bjerkelundens \ enner» heter den «gamle» og evig-unge föreningen
som holder til i Ostkantens Folkets Hus og selvfølgelig i Bjerkelun
den i de lune sommerkvelder. I denne föreningen finner man nettopp
mennesker som husker tilbake til tiden omkring hundreårs-skiftet. De
kan fortelle om Griinerløkkas utvikling og historie, og deres barn
som ofte bor i drabant-byene har hørt og må høre på historier fra en
tid som på mange måter får dem til å undres og misunne. Disse gam
le menneskene gir Griinerløkkas liv og utvikling perspektiv. Kanskje er
det undertiden sentimentalt og romantisk farget. Ofte er det imidlertid
minner fra trengselsår og fattigdom, usikkerhet og splid i familiene.
Men i deres sosiale utvikling gjenspeiles både en klasses og en bydels
utvikling og forandring til det bedre. De har med sitt seige slit og sin
utholdenhet vært med på å gi det viktigste bidraget til at bydelen frem
deles lever og vil fortsette å leve.

By-patriotisme er sjelden vare i Oslo. Enkelte kan kanskje huske en
slags provinsiell stolthet over å høre til Vaterland, Grunerløkka eller
Kampen. Man skulle tro at det i dag ville være plass for en følelse av
förpliktelse mot bydelen. Ansvarlige myndigheter og andre bør registre
re den økte interesse for bydelens skjebne og alvorlig vurdere de planer
som eventuelt kan komme til å endre bydelens utseende. Har man ikke
her et eksempel på «fremmedgjøring» av en viktig bydel i likhet med
skremmende forsøk i andre storbyer? La Grunerløkka bli et eksempel
på det motsatte! Her kan og bør det bo mennesker det må ikke bli
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et strøk med mektige kontorblokker gjennomskåret av en brølende mo
torvei. At en modernisering og en generell oppussing kan by på store
og kompliserte oppgåver for bydelens gårdeiere og beboere er en sak
for seg. Her må vel både kommunale og ståtlige myndigheter ta et tak
med økonomisk. Når det gjelder den kommunale boligadministra
sjon så må man huske at den har hatt mange og viktige saker å løse så
vel i 20- og 30-årene som etter krigen. La dette bli en prøvesten for dens
kompetanse og evne til å skape noe nytt og varig!

Den nye Grunerløkka leieboerforening har satt fram krav om at Oslo
kommune skal endre sitt syn på Griinerløkkas fremtid med andre
ord: vekk fra begrepet «total sanering». Föreningen understreker at en
gradvis modernisering og oppussing må være løsenet. Videre sier för
eningen at motorveiplanene må avvises og at såkalt lagervirksomhet ma
begrenses. Föreningen støtter kommunens forkjøpsrett med henblikk på
å overføre gårdene til leieboerne i borettslag (Flusleielovkomitéens inn
stilling av 1969). Og at lånegarantien som kommunen stiller til rådig
het nå blir utvidet og tatt i bruk av leieboerne uten gårdeierens sam
tykke.

Det er sikkert mange kanskje særlig blant gårdeierne som ikke
bifaller de forslagene som her er satt fram. Det er vel heller ikke så
merkelig. Men at også gårdeierne må komme med i arbeidet for et nytt
og tidsmessig boligstrøk på Griinerløkka er innlysende. Ved forhandlin
ger og med respekt for deres interesser bør man kunne nå fram til re
sultater som kan godtas av alle interesserte. Grunerløkka skal overleve!
La den lokalpatriotisme som engang fikk mange og kuriøse uttrykk bli
kanalisert med et fast og urokkelig mål: nytt liv og ny fremtid for Gru
nerløkka og dens innbyggere!
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