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Akerselven har blitt gjens
tand for ny politisk opp
merksomhet de siste årene,
noe som har nedfelt seg i
planen om Miljøparken.
Dette har fått to forlag til å
satse på bøker om elven,
med beskrivelse av rusle
turer fra os til os, heldigvis
ovenifra og nedover.
«Fra rynke til smilebånd» heter Randi Brodin
og Ann-Else Aalings rusle
ri. Her følger vi elven fra
bro til bro fra den gamle
Oset pumpestasjon til Va
terland. Ved hvert av stop
pestedene følger en relativt
omfattende beskrivelse av
det historiske og aktuelle
miljøet. Boken er illustrert
med håndtegninger, som er
preget av stor kjærlighet til
Akerselven. Tegningene
fungerer godt i forhold til
teksten, og i hovedsak er de
vellykkede. Dette bidrar til
å gi boken et intimt og per
sonlig preg, som egentlig er
nokså sjeldent i den beskri
vende litteraturen om byen
vår.
Problemet ved enhver
«rei sebeskrivelse» er hvor
meget den reisende skal ge
leides gjennom terrenget av
forfatterne. På dette punktet
kan det vel innvendes at bo
ken svikter noe: det burde
ha fulgt med et «vandre
kart» som var grundigerc

enn bare markering av broene. På den annen side er
ikke det så fryktelig farlig:
noe av gleden ved urbane
oppdagelsesreiser ligger
også iå ta seg frem på egen
Sigurd Senje:
«Akerselva hånd og søke informasjon
Veiviser til Mil
hos de innfødte man måtte
jøparken».
treffe på sin vei.
Pax Forlag
Boken er også fri for
1990.
158 sider.
«støvleromantikk»: overKr. 188,-.
drevne litterære sukk og
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hvor pent,
Akerselva
hyggelig
\---»'v «a*?# til
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trivelig alt
sammen er.
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som beskrives, kart som i
parantes bemerket gjerne
kunne vært noe mer detaljerte.
En styrke ved boken er
illustrasjonene: her finnes
dagsaktuelle foto, historiske
bilder og kunstneres fremstilling av elven og bygningsmiljøet. Det er nemlig
en egen glede ved å se fortid speile seg i Akerselvens
nåtid,
går i
natid, også
ogsa når
nar man gar
terrenget med boken i
hånden
og •j*
kan sammenligI
•
•
ne den fortidige situasjon
med nåtidens.
Jeg innbiller meg å
kjenne deler av
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Denne frihet fra «støvleroRandi Bodin og mantikk» preger også SiAnn-Else AaMng:
Aaling: gurcj Senjes bok
øok «Akerselva
sm^tänd*
smlLbånd6 ti!
‘ Veiviser til Miljøparken».
Langs AkerselSom det fremgår av tittelen,
va fra bro til
har den en videre ramme
5r??;
. ,
enn boken om broene: SenSchibsted
iøøO,
jgøO,
je tar oss også med til mil64 sider.
jøet omkring elven, som
Kr, 149,-.
Myrens arbeiderboliger ved
Arendalsgaten, Vøyenvollen og Biermannsgården.
Jeg synes Sigurd Senje
har skrevet en fin bok om
Akerselv-miljøet. Den er
også utstyrt med enkeltkart
over de delene av elven

Lagt i
1845
1845,> °g
ogikkei
ikke i
1848» og lignende ek
eksempler på intelligent bokkritikk. Det er imidlertid
noen enkeltopplysninger i
begge bøkene som jeg stiller meg tvilende til. Men
dette øker bare gleden for
den skarpsindige leser, som
da kan dukke ned i den historiske litteratur og0 korrigere av hjertets lyst.
Jeg ser frem til å utforske
utforske
de delene av Akersel ven
som jeg ikke kjenner særlig
godt, med en bok i hver
hånd. Det fine ved bøkene
er at de oppfordrer til egenaktivitet. Altså: kjøp, les og
ruslegå!
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