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Bevaring og nybygging på Sagene
Det gamle bygningsmiljøet på Sagene langs
Akerselva, Maridalsveien og Sagveien skal beva
res. Området er unikt ikke bare i Oslo-sammen
heng, men også nasjonalt. Den industrielle revo
lusjonen kom til Norge på Sagene.
Men Sagene er mer enn det. Allerede lenge før
tettstedet ble innlemmet i hovedstaden i 1629 var
det bosetting der, sager og møller. Her myldrer
det av historie. Industristedet Sagene har et
bygningsmiljø som strekker seg helt fra tømmer
hus fra 1600-tallet, mølle fra 1700-tallet, industri
bebyggelse fra 1800-tallet og OBOS-blokker fra
1940. Slikt er sjeldent, ikke bare i Oslo, og i
tillegg er det trivelig på Sagene.
Også i litteraturen er Sagene noe spesielt og
skildret mer enn bymiljøer flest her på berget.
Oscar Braaten har gjort bydelen ved Akerselva
til noe mer enn bare et Oslo-miljø.
Det er Fortidsminnesmerkeforeningen og Sel
skabet for Oslo Byes Vel som i samarbeid har
laget bevaringsplanen som i desember 1980 ble
vedtatt av bystyret. Allerede før de to foreninger
gjorde felles sak på Sagene var deler av området
regulert til bevaring. Poenget for foreningene var
at området måtte sikres som et sammenhengen
de miljø, ikke bare stykkevis og delt.
I desember 1978 ble reguleringsforslaget pre
sentert. I alt 83 bygninger ble foreslått bevart.
Alle bygninger innenfor området ble registrert,
fotografert og beskrevet. Blant annet ble syste
matiske arkivundersøkelser foretatt.
Forslaget ble full klaff. Bydelsutvalg, byantik
var og byplankontor støttet, og det ble satt fart
på arbeidet med å få saken fram til de beslutten
de politiske organer. Massemedia oppdaget Sa
gene. Bygningsrådet var også med og spurte

hvorfor ikke mer var tatt med i planen! Lykker
sto Sagene bi
det var for en gangs skyld inger
andre planer som kolliderte med bevaringsfor
slaget og presset det i grøfta.
En forutsetning for at Sagene skal bli attrak
tivt er at tomter som nå ligger brakk med gaml<
skur, eller bare ligger der, blir ryddet og bebyg
get på en måte som harmonerer med de bevarte
bygningene. Oslo Bys Vel ville også se på dette
og i desember 1979 fullførte arkitektene Roll
Terjesen og Jan Sigurd Østberg et forslag ti
bebyggelsesplan som illustrerer hvordan mellorr
60—80 nye moderne småhus kan innpasses
bevaringsområdet. På Sagene kan det altså bl:
både bevaring og förnyelse.
Neste fase i operasjon Sagene blir «å gjøn
det». Istandsetting av gamle hus er allerede
gang, men mye gjenstår. Også arealene mellom
husene
gater og plasser
må settes i stand
og altså bygging av nytt innimellom det gamle
Det er nok av samarbeidsoppgaver på Sagene i
lang tid ennå.

Bevaringsområdet på Sagene ligger mellom IVa/demai
Thranes gate i sør og Arendalsgata i nord. Innenfoi
området ligger Biermannsgården, Vøienvolden, Nedre
Papirmølle
alle fredet
Beyerbrua, Graah Spinne
ri, Hjula Veveri og «Hønse Lovisas hus».
Perspektivtegningen viser nytt og gammelt side om side
slik det legges opp til i Oslo Bys Vels bebyggelsesplan
Det to etasjes huset bak treet midt på legningen og
bygningene på høyre side av veien er nye. Øvrige
bygninger er gamle, nærmest til venstre Maridalsveien
71. Tegning: Marianne Brochmann.
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«Trenger vi en miljøbevegelse som reiser byfolkets
miljøkrav? Jeg er overbevist om det, og jeg opple
ver det sterkere og sterkere at det er noe vi har
forsømt her og som kan resultere i et opprør fra
byenes og byfolkets side, om vi ikke tar opp dette
spørsmål alvorlig og er villig til å ta dette like så
alvorlig som vi har tatt de andre miljøspørsmåle
ne. Våre byer er i ferd med å gå inn i en stadig
dårligere tilstand når det gjelder trivsel og menne
skelig aktivitet. Verst er det sjølsagt i de store
byene, men også de mindre byers tilstand gir
grunn til alvorlig bekymring. Dels er det trafikk
problemer som er i ferd med å ødelegge miljøene
fullstendig. Bysamfunnets fmeste oppfmnelse, ga
ten, er ikke lenger bysamfunnets storstue der folk
kan møtes, prate sammen, flanere i fritid og ha et
nært sosialt samvær til berikelse og trivsel. Gaten
er blitt menneskefiendtlig, den er livsfarlig, noe
man springer over for livet, fortauene er dårlige,
umulige å bruke til sine tider om vinteren fordi de
blir for dårlig stelt med. Gaten må holdes rein for
biltrafikk, men fortauet kan bli en eneste issvull
for der er det jo bare folk som går. Og samtidig
blir parker og åpne plasser steinlagt og umenne
skeliggjort, de gamle bydeler får förfallets preg
over seg og drabantbyene uten miljø. De sosiale
prohlemer står fram på gater og plasser som
gjenger av fulle folk, narkotikahrukere og andre
avvikere. Utrygghet brer seg blant eldre menne
sker som ikke har bil å kjøre i, som har gatene og
parkene som sitt miljø.

Oslo Bys Vel har konsentrert seg om å få lokale
myndigheter med på å bevare kvaliteter i bymil
jøet. Noen ganger går det
andre ganger ikke.
Sagene og Schafteløkken er slike saker
det
er redegjort nærmere for dem i egne «bokser».
Vi er langt fra motstandere av forandring, men
forandring bør være til det bedre.
Det er bekymringsfullt at det i Oslo ikke finnes
noen bevisst og systematisk politikk både for vern
og utvikling av bymiljøkvaliteter. Oslo Bys Vel vil
være med på å gjøre bymiljøsaker til viktigetema i
den offentlige debatt og til en virkelig varm
politisk potet som må tas alvorlig hvis man vil
unngå å brenne seg.

