Bevaring på Sagene
Selskabet for Oslo Byes Vel og Föreningen til norske Fortidsminnesmerkers
Bevaring har nylig lagt fram en bevaringsplan for den gamle bebyggelsen langs
vestsiden av Akerselva på Sagene. Foreningene har utarbeidet et fyldig bak
grunnsmateriale for sitt bevaringsforslag, og St. Hallvard kan i dette nummer
presentere det meste av dette stoffet. (Det komplette materiale er samlet ien
«bok» som kun er trykket i begrenset opplag.)
Materialet er først og fremst et vesentlig bidrag til beretningen om Sagenes
historie. En historie som også er et viktig kapittel i Norges historie og handler om
industrisamfunnets begynnelse og utvikling helt opp til våre dager. Sagene repre
sentererer også et sjeldent tverrsnitt av industriarbeideres levekår fra de trång
bodde husværene i forrige århundre til OBOS-boliger i vår egen tid.
Materialet som legges fram, illustrerer også hvilket møysommelig arbeid som
ligger bak en bevaringsplan som denne. Det er utført arkivundersøkelser og
registreringer som i seg seiv har verdi. Artiklene på de neste sidene forteller også
at det ikke bare er antikvariske kriterier som legges til grunn for forslag om
bevaring. Vi bør seivsagt ta vare på antikvariske verdier, men det er også grunn til
å få øynene oppfor bevaring av miljøkvaliteter. Det er ganske enkelt trivelig på
Sagene -og enda triveligere kan det bli hvis Oslos politikere sierja til bevarings
forslaget, slik at usikkerhet om områdets framtidförsvinner, ogfolkfor alvor kan
satse på å sette i stand og holde vedlike.
Oslo kommune har gitt økonomisk støtte til arbeidet med planen. Politikerne
fortjener honnør for det. La oss håpe at det er et godt tegn når planforslaget nå
skal gjennom den kommunale beslutningsprosess. La oss også håpe at materialet
som nå presenteres, blir et vektig innlegg i bevaringsdebatten og er med på å
øke den alminnelige förståelse for bevaring av uerstattelige bygninger og byg
ningsmiljøer. Det store løft Oslo Byes Vel og Fortidsminnesmerkeforeningen
har tatt, vil i så fall være et meget godt løft.
En ting til. Fremdeles er det mennesker på Sagene som husker tilbake til rundt
århundreskiftet, og de kan fortelle mye som arkiver og registreringer ikke får
fram. Vifremmerfølgendeforslag: Neste samarbeidsprosjekt bør være å sikre det
som disse Sagene-veteranene kan fortelle. I det samarbeidet bør det også være
plass til Oslo Bymuseum - det er flere gamle bydeler enn Sagene.
Hermed er hovedtemaet for St. Hallvard nr. 4 1978 introdusert.

Hvorfor bevare?
Samarbeidsprosjektet til Oslo Byes Vel og Fortidsminnesmerkeforeningen er blitt
ledet av styringsgruppe bestående av Alf Bøe, Svein Solhjell og Jan Sigurd
Østberg. I denne innledning til artikkelstoffet om Sagene stiller gruppen spørs
målet «hvorfor bevare?», og redegjør for de grunnleggende synspunkter og
holdninger som ligger bak forslaget om bevaringsområde på Sagene.
Hvorfor bevare gamle hus og bygningsmiljøer
Seiv om Oslo ikke lenger er en by i vekst, er den
i høy grad en by i forandring. Store deler av de
sentrale områder er rasert og bygget opp igjen,
men på Vaterland ligger store, åpne områder
som en påminnelse om totalsaneringens pro
blemer.
Nettopp fordi problemene forbundet med de
store saneringsoppgaver står stadig klarere
for oss, har vi lært å fare varligere frem. Vi
har lært å se på gamle og etablerte bystrøk som
levende organismer hvor inngrep ikke må skje i
en slik dimensjon og på en slik måte at de øde
legger beboernes gamle følelse av samhold og
av tilhold. Vi har oppdaget hvor viktig identi
tetsfølelsen er for sosial stabilitet hos lokalbe
folkningen, og Skjæraasens ord om å «trø var
somt» har fått gyldighet også for byplanlegging.
Slik er også det antikvariske vernearbeid blitt
mindre ensidig antikvarisk. Det dreier seg ikke
lenger om å sikre enkelte arkitektoniske perler
for fremtiden, men snarere om å veme om et
helhetspreg hvor visse enkeltbygg glir naturlig
inn ien levende sammenheng. Vi har også lært å
Bildet er fra Maridalsveien og er tatt i desember
1978. Også på Sagene er det gamle bygningsmiljøet
truet av utbyggingsplaner. Det er på høy tid å vedta
en samlet bevaringsplan for dette særegne Oslo
miljø. (Foto: St. Hallvard)

se trivselsverdiene i enkle småkårsboliger når
disse ikke lenger behøver være tuberkulosebe
fengte sammenstuingsrom for et altfor stort
antall mennesker. Vi hjelpes også langt på vei
med de nye byggematerialer som idag tillåter
effektiv isolering og enkel installasjon av elek
trisitet, vann og avløp i eldre bygg.
Vi har også lært noe om alder. En bygning er
ikke gammel først når den er fylt 100 år. En
bygning er gammel, og forsåvidt bevaringsver
dig, i det øyeblikk det blir klart at dens like ikke
kan skapes igjen. Gedigne granittfundamenter,
hugne døromramminger, trukne profiler og hele
den arkitektoniske holdning som preger ek
sempelvis en god kommunal leiegård fra 1920årene, vil aldri bli skapt igjen - bygningen er
umistelig. På samme måte har vi også lært noe
om estetikk: Mens oppfatningen av hva som er
stygt og pent har en tendens til å skifte fra en
generasjon til en annen, er det karakteristiske
ved en bygning og et miljø et viktig grunnlag for
interesse. Men dette betyr igjen at det enkelte
byggverk må behandles med varsomhet og med
forstand, fordi vi med übetenksom og hard
hendt behandling så lett kan ødelegge nettopp
dette alminnelig forståtte, men lite gripbare
som ligger i karakterbegrepet.
Hvordan bevare gamle Sagene

Bygningsloven av 1965 har en paragraf 25, pkt.
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6, som gir anledning til å regulere hele byg
ningsmiljøer, men også enkelthus, til spesia
lområde for bevaring. Denne paragraf har vist
seg som et hensiktsmessig redskap til å sikre
gamle bygninger og bypartier mot rivinger og
hensynsløse ombygginger. I Oslo har bystyret,
etter langvarig behandling, høsten 1978 vedtatt
slike bevaringsplaner for sentrum (kvadraturen)
og Homansbyen. Mindre kjent er det imidlertid
at vi også en rekke andre steder i byen har
reguleringsbestemt bevaring (altså ikke fred
ning etter bygningsfredningsloven slik mange
tror) av enkelteiendommer og små bygnings
miljøer.
På Sagene er det idag flere slike bevarings
områder ved siden av tre fredete anlegg, så
mange tror at det gamle Sagenemiljøet er sikret
for fremtiden. Dessverre er de vedtatte beva
ringsområder små, og de henger dessuten ikke
sammen til en enhet slik bebyggelsen gjør. Vi
dere er en rekke verdifulle hus og industri
komplekser ikke sikret på tross av at flere av
disse antikvarisk sett er i fredningsklasse.
Fordi det særpregete bygningsmiljø som idag
oppleves som det gamle Sagene kun er frag
mentarisk sikret, og fordi en rekke verdifulle
bygninger helt savner reguleringsmessig be
skyttelse, tok Selskabet for Oslo Byes Vel og
Föreningen til norske Fortidsminnesmerkers
Bevaring i 1975/76 på nytt opp spørsmålet om
en samlet bevaringsplan for det som ennå er
igjen av det eldste Sagene. Kommunen bevilget
kr. 10 000,- (og i 1978 ytterligere kr. 6 000,-)
som støtte til utarbeidelse av et forslag til en slik
bevaringsplan. I disse dager er planen lagt frem.
Begrensning av bevaringsområdet

Det området som denne bevaringsplan omfat
ter, er i hovedsak den eldste del av vestre Sage
ne; det vil stort sett si det området som utgjorde
den nordligste snippen av Christiania bymark
fra 1629. Også på østsiden av Akerselva ligger
bevaringsverdige Sagene-hus, men vesentlig
mer av det gamle er der revet, og nyere tids
reguleringer og bebyggelse har dessuten isolert
de gamle hus fra elva. På østsiden av elva, rett

ved Beyerbrua, ligger imidlertid to bevarings
verdige hus, Nedre Papirmølle fra 1736 og det
såkalte Hønse-Lovisas hus fra begynnelsen av
1800-tallet. Sammen med et stykke av østre
elvebredde er disse to bygninger tatt med fordi
de naturlig går inn som verdifulle deler av det
særpregede miljø som de gamle hus og gateløp
på vestre Sagene danner.
Slik den gamle bebyggelsen på Sagene i våre
dager er, har det vært naturlig å begrense beva
ringsområdet til Maridalsveien fra Waldemar
Thranes gate i sør til Arendalsgata i nord. Dess
uten er Sagveien, en bit av Dannevigsveien og
to hus i Sansakerveien med i forslaget til beva
ringsområde.
Bevaringsplanens innhold

Innenfor det fore slåtte bevaringsområde finnes
hus av nær sagt alle aldre og alle kvaliteter. Her
er fine tømmerhus fra 1600-, 1700-og 1800-tallet
som selvsagt bør bevares. De karakteristiske
industribygningene fra annen halvdel av
1800-tallet er likeledes vel verdt å sikre som en
hjørnesten i det gamle Sagene-miljøet. Langs
de gamle gateløpene, som i seg selv er beva
ringsverdige, er også en del murbygninger fra
århundreskiftets tid samt noen få fra de siste
40-50 år. Vi har valgt å ta med i forslaget til
bevaringsplan alle hovedbygninger som er reist
før 1940, med unntak av en skjemmende bolig
blokk fra 1939 i Maridalsveien 59. I alt 83 byg
ninger (hvorav et par bygningskomplekser) er
på vårt reguleringskart for bevaringsområdet
anmerket som bevaringsverdige, men i tillegg
er det også en del bakbygninger som bør søkes
sikret.
Som nevnt er tre eiendommer formelt fredet
og muligens vil vi föreslå ytterligere noen fred
ninger, men forøvrig er det ikke gjort noe forsøk
på å differensiere de bevaringsverdige byg-

Utsnitt av ritmester I. W. G. Næsers kart over Chri
stiania «optaget ifølge Communebestyrelsens For
anstaltning i Aaret 1858» og «Utgivet med Rettelser
til Iste Januar 1861». På omslaget vises hele kartet.
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ninger. Hovedgrunnen til dette er at slik oppde
ling i «bevaringsklasser» er komplisert, gir et
falsk bilde av at antikvarisk virksomhet er en
eksakt vitenskap, og dessuten vil graderingen
fort bli umoderne og kun en hemsko i det fremti
dige arbeid med pleie av bygningsmiljøet. Hen
sikten med bevaringsplanen er å sikre et
menhengende Sagene-miljø, og det er derfor
klart at en god del av husene først og fremst har
miljømessig verdi. Leiegårdene langs Mari
dalsveien nederst mot Waldemar Thranes gate
er f.eks. hverken sjeldne eller bemerkelsesver
dige, men de er i denne sammenheng meget
verdifulle fordi de sammen med de eldste hus
ene i området viser hvorledes industriarbeider
nes boliger endret seg i forrige århundre.
De 83 hus og bygningskomplekser som vi har
anmerket på forslaget til reguleringskart for be
varingsområdet, er det viktig blir sikret og
pleiet for at et gammelt Sagene-miljø fortsatt
skal bestå i fremtiden. I tillegg er det viktig at
bygningsmyndighetene ved praktiseringen av
en slik bevaringsplan krever at nybygg på ledige
tomter innenfor bevaringsområdet og nybygg
og ombygginger på eiendommer som grenser
inntil bevaringsområdet, må utføres i harmoni
med det gamle bygningsmiljø man ønsker å sik
re.
For ingen av eiendommene som influeres av
bevaringsforslaget, er det vår hensikt å hindre
fornuftig og rimelig utnyttelse av eiendommene
eller å stoppe nødvendige moderniseringer av
gamle bygg. Sagene skal fortsatt være et leven
de miljø med gamle og nyere hus i god hevd og i
naturlig bruk både til boliger og næringsformål.
Kartet til venstre viser de områder som i dag er
regulert til spesialområde for bevaring eller er sikret
vedfredning. Bygninger som nå anses bevaringsver
dige er markert med sort.
Kartet til høyre viser grensenefor den nye samlede
bevaringsplan og de bygninger som planen tar sikte
på å bevare. I alt er 83 bevaringsverdige bygninger
registrert og beskrevet i planen. Nye hus på ledige
tomter bør tilpasses dimensjonene på den eksiste
rende gamle bebyggelse.
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Det videre arbeid med Sagene

Bevaringsplanen for Sagene bygger på registre
ringer og undersøkelser av de enkelte eien
dommers historie - et dokumentarisk materiale
som gjør det klart hvilken sjeldent interessant
bydel Sagene er. Seiv om bevaring av det eldste
Sagene derfor er en høyt prioritert oppgave for
oss, er vi av den oppfatning at man også bør
søke å pleie den nyere bebyggelsen som utgjør
en viktig del av dagens Sagene-miljø.
Vi vil derfor anbefale at bevaringsplanens
influensområde utvides mot vest, f.eks. til Ue
landsgate, og at det utarbeides en rahabilite
rings- og vedlikeholdsplan for hele strøket.
Siktemålet med en slik plan for et større område
må være å gi informasjon og veiledning om pass
og vedlikehold av eldre hus. På den måten bør
vi i fremtiden kunne unngå uheldige utskiftinger
av vinduer og ytterdører, feilaktig fargesetting
osv. av den gamle bebyggelsen. En slik plan for
pleie av en større del av Sagene må selvsagt
omfatte de store leiegårdskompleksene fra vårt
århundre som nå har nådd en alder hvor beho
vet for vedlikehold kan være ganske atort, men
som ennå ikke er blitt så gamle at alle og enhver
anerkjenner deres miljømessige og antikvariske
verdi.
Både for det egentlige bevaringsområde og

for området omkring bør det utarbeides en plan
for sanering av uegnet bebyggelse og en plan for
utbygging av ledige tomter. Her bør søkes inn
passet tette og lave bygninger som i material
valg og form slutter seg til strøkets karakter.
Kanskje bør en arkitektkonkurranse belyse al
ternative løsninger for slik fortetting.

Eiendommer som i den nye bevaringsplanen
föreslås bevart.
Dannevigsveien:
2, 4, 6, 8.
Maridalsveien:
45,46,47,48,49, 50, 52, 528, 54, 56, 58,60, 62,
628, 64,65, 70, 71,73, 75, 76, 78, 82, 84, 85, 86,
87,89,97,101,103,104,106,107,108,112,120,
129, 136, 138, 140, 144, 148, 149, 152.
Sagveien:
7, 8, 10, 12, 16, 18, 21, 23, 24, 26, 28.
Sandakerveien:
2, 10.

