Oslo Byleksikon
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Oslo byleksikon föreligger
NÅ I SIN FEMTE UTGAVE. I DEN
NYE UTGAVEN ER STOFFET OM
NÆRINGSLIV OG BEDRIFTER ØKT
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BETYDELIG, OG DET ER OGSÅ
GJENNOMFØRT EN SYSTEMATISK
OPPDATERING AV ARTIKLENE OM
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BOLIGOMRÅDER OG BORETTSLAG.

Tradisjonen med byleksika for
Oslo strekker seg helt tilbake
TIL 1938. INGEN ANNEN NORSK BY
KAN VISE TIL NOE LIKNENDE, OG TRADISJONEN
MED DENNE TYPE STANDARDVERK ER HELLER IKKE
VANLIG I UTLANDET. I DENNE ARTIKKELEN VIL DEN
NYE UTGAVEN BLI PRESENTERT, OG LINJENE BLIR
TRUKKET TILBAKE TIL DE TIDLIGERE UTGÅVER SOM
KOM I 1938, 1966, 1987 OG 2000
Av Knut Are Tvedt
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På 2000-tallet er det blitt bygd boligområder på gamle næringstomter
over store deler av byen. Disse mindre utbyggingene har avløst de store
utbyggingsprosjektene som vi kjenner fra de siste tiårene av 1900-tallet.
Et av de nye områdene som er utbygd, er Nydalen, der boligkomplekset
«Solsiden» ble bygd 2005-08. Det består av sju blokker med i alt 453
leiligheter, samt butikker og parkeringsanlegg. Bakerst, med blå plakat
på fasaden, skimtes Spigerverkets gamle jernlager, der nå Riksteateret
og Rikskonsertene holder til. Foto: 0. Reisegg

Den
forrige
utgaven
kom
ut tilhar
byjubileet
2000.
I løpet
av de avti Oslo
årenebyleksikon
som er gått
siden,
byen fåtti
80 000 nye innbyggere. Ved årsskiftet 2010/2011 passerer Oslo 600 000
innbyggere. Det er den største befolkningsveksten i byen siden sam
menslåingen med Aker i 1948. Og en slik befolkningsvekst preger
Oslos utvikling og har bidratt til at byens utseende har endret seg. De
nye innbyggerne skal ha boliger, studie- eller arbeidsplasser, de vil ha
plass på t-banevogner, trikker og busser, de etterspør barnehage- og
skoleplassen Det blir flere biler på veiene, større behov for parkerings
plasser, flere arbeidsplasser og et større og mer allsidig kulturtilbud.
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BOFIGBYGGING FØR OG NÅ

Knut Are Tvedt (f. 1952)
er historiker og har lang
erfaring som forlagsre
daktør og utgiver av lek
sika. Han har vært hoved
redaktør for de to siste
utgåvene av Oslo byleksi
kon og var også med i
redaksjonen av bl.a.
Budstikkas store Asker og
Bærum-leksikon (2008)
og i redaksjonen for Store
Norske leksikon.
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De nye Oslo-borgerne stiller også større krav enn tidligere innflyttere.
Kravene til boligstandard har blitt større, og transportbehovet har
økt. Et karakteristisk trekk ved boligbyggingen på 2000-tallet er at de
store utbyggingsprosjektene er blitt avløst av flere mindre. I de siste
tiårene av 1900-tallet kom de store boligutbyggingene på bl.a. Romsås,
Mortensrud og Holmlia. På 2000-tallet er slike store prosjekter blitt
avløst av boligbygging på mindre områder, gjerne ombygging og
nybygg på tidligere næringsområder i mer sentrumsnære strøk.
Ringnes Park, Pilestredet Park, Førenbyen, Nydalen, Waldemars Hage,
Skøyenhagen, Majorstutunet og Nye Gamlebyen er eksempler på
relativt små, men tett utnyttede områder som har skapt mange (og
dyre) boliger i områder som ligger nærmere sentrum enn de tradisjo
nelle drabantbyene.
Fegg også merke til de nye strøksbetegnelsene som har oppstått
etter århundreskiftet. Jåleri som «park» og «hage» er lagt til for å skape
inntrykk av at områdene har grøntarealer og åpne områder. Men det
er vel knapt et gresstrå i den bakgården som kalles Ringnes Park. Og
grøntarealene i Waldemars Hage er blitt brukt til sandkasser og syk
kelskur.
Fikevel er beliggenheten og variasjonen i tilbudet av leiligheter
med på å gjøre de nye boligområdene populære. De gjenspeiler også
en viktig trend som har blitt sterkere med årene i Oslo, men som vi
tidligere har sett mange eksempler på fra storbyer i utlandet: at de
mest attraktive boligområdene er de som ligger nærmest sentrum.
Hvis man går tilbake til f.eks. 1970-årene, var flere eldre leiligheter i
indre by ofre for «snik-kontorisering», og målet for mange var å kom
me vekk fra indre by og ut til forstedene. Denne tendensen er nå snudd.
Nå er det de mest sentrumsnære områdene som er mest populære.
Det er til og med blitt bygd boliger i kvadraturen i senere år; både
ombygde næringsbygg (Posthuset) og nybygg (Skippergata 12) - med
vekslende hell. Et karakteristisk eksempel er også utbyggingen av stu
dentboliger. Da Kringsjå studentby var ferdig rundt 1970, ble den sett
på som moderne og populær, nær Marka og med kort avstand til
Sognsvannsbanen. Nå er Kringsjå (og Fjellbirkeland studentby ved
siden av) regnet som «utkant», og dagens studenter foretrekker å bo
mer sentralt. De nye og mest populære studentboligene fra 2000-tal
let ligger på Vestgrensa (1999/2011), Bjølsen (2002/03), Grunerløkka
(den ombygde kornsiloen på Nedre Foss, 2001) og Pilestredet Park
(2006).
Byleksikonet har fyldig omtale av de mange nye boligområdene.
Men i den siste utgaven er det også gjort et grundig arbeid med å

Det tradisjonsrike industri
området Nydalen har totalt
skiftet karakter de siste ti
årene. Nydalens Compagnie
var i driftfra 1845 til 1963
og er nå et rent eiendomsselskap. Christiania Spiger
verk ble etablert 1853, og
den aller siste produksjonen
ble nedlagt høsten 2010.
Mange av de gamle fabrikkbygningene står og er
ombygd til kontorer og kul
turformål, ogflere nybygg er
kommet til. Nydalen fikk
t-banelinje 2003, ny opp
gradertjernbanestasjon
2010 og er endeholdeplass
for busslinje 37.
Kart: Oslo byleksikon
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dokumentere den store utbyggingen av boliger som skjedde i tiårene
før. Dette var en type innhold som var for dårlig dekket i tidligere
utgåver av byleksikonet. Det har i alle utgåvene av byleksikonet stått
mye om fine villaer på Drammensveien, men det har ikke vært bra
nok dekning av boligområder der de store befolkningsgruppene fak
tisk bor. Den omfattende boligbyggingen i Oslo fra tiden etter sam
menslåingen med Aker i 1948 og fram til 1990-årene, har tidligere
vært mer sporadisk behandlet. I denne utgaven er dette blitt systema
tisert, og artiklene om de tradisjonelle drabantbyene er blitt betydelig
utvidet. Slår man f.eks. opp på strøksartikkelen om Oppsal, er det der
opplysninger om i alt 16 borettslag med byggeår, arkitekt, størrelse og
adresser. Til de aktuelle gateadresser er det lagt inn henvisninger til
strøksartiklene. I den siste utgaven av Oslo byleksikon vil det altså
være flere innbyggere som vil finne opplysninger om «sitt» hus enn i
noen annen tidligere utgave.
7
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DET TRADISJONSRIKE NÆRINGSLIVET
Et annet satsingsområde for den nye utaven av byleksikonet har vært
bredere omtale av næringslivet. Innenfor dette fagområdet er det
skrevet flere hundre nye artikler om tradisjonsrike bedrifter. Mange
av dem har kjente merkenavn, som Schous bryggeri, Sætre Kjeks
fabrikk og Alf Bjerckes malingfabrikk. I tillegg til de store industri
bedriftene er det også artikler om mindre verksteder og butikker, samt
restauranter og utesteder.
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Det er lagt vekt på å beskrive bedrifter som enten har vært store og
dominerende arbeidsplasser eller som har (hatt) en beliggenhet som
har gjort den til en sentral del av bybildet. Enkelte bedrifter har sågar
nærmest gitt navn til strøkene de har ligget i: Thune, Freia, Ringnes,
Kværner.

6diou

Artikler om enkelte bedrifter gir også grunnleggende kjennskap til
norsk økonomisk historie. Artikkelen om Jordan kan stå som eksem
pel på dette. Jordan startet i Skippergata 1837, men etter utvidelser og
sammenslåinger flyttet den til Akerselva i 1917, der en av de gamle
fabrikkbygningene fortsatt ligger (Darres gate 20). I 1930-årene ble
en ny fabrikk oppført på Sinsen i Aker, der man startet produksjonen
av de verdenskjente tannbørstene i det som nå heter Børsteveien.
I 1970-årene ble produksjonen gradvis flyttet til Groruddalen.
Samtidig åpnet man en ny fabrikk utenfor byen, på Flisa i Solør,
Hovedkontoret ligger fortsatt på Rommen, men produksjonen i Oslo
ble nedlagt i 2000. Også fabrikken på Flisa ble senere nedlagt (2004)
og flyttet til England. Artikkelen om Jordan i Oslo byleksikon er nær
mest norsk industrihistorie i kortform!
Bedriftsartiklene gir interessante bidrag til Oslos næringshistorie.
I den nye utgaven er det også lagt inn flere hundre artikler om tradi
sjonsrike butikker og mindre verksteder med opplysninger som ikke
tidligere har vært allment tilgjengelig på denne måten.
Mange av de gamle bedriftene er försvunnet - ja, nesten all pro
duksjonsindustri i Oslo er flyttet ut. Langs Akerselva er det nå bare
Bjølsen Valsemølle som under navnet Lantmännen Ceralia driver en
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Myrens Verksted ble grunnlagt i 1848
og var rundt 1890 en av landets største bedrifter med over 1000 ansatte.
11980-årene ble bedriften slått sam
men med Thune-Eureka, og virksomheten i Oslo ble nedlagt 1988. Da
hadde bedriften 280 ansatte. De fleste
bygningene står og er nå i bruk til
andre formål, bl. a. av NRK
Østlandssendingen. Den nye utgaven
av byleksikonet har oppdaterte artikler på mange av de tradisjonsrike
bedriftene i Oslo. Reklamen her erfra
1950-årene.

FABRIKASJONSPROGRAM
Maskiner for cellulose-, tremasse- og wallboardindustri,
sagbruk, høvlerier, trevarefabrikker.
Maskiner for sildolje, sildemel- og fiskemelindustri,
tranmeierier etc.
MEHANITE kvalitetstøpegods. Termacid støpejern
syrefast, varmefast. Seigjern SG

A.S. MYRENS VERKSTED OSLO

viss industrivirksomhet. Men mange av de gamle bygningene står og
er omgjort til næringslokaler eller boliger, og mange bedrifter har
fortsatt kontor- og administrasjonslokaler i byen.
De senere år har det også skjedd en endring i befolkningens hand
levaner og handlerutiner. Store kjøpesentre er avløst av enda større
kjøpesentre, og sentrums- og småbutikkene er for en stor del blitt
borte, mens kjedebutikker har overtatt. De som gjenstår, er gjerne
spesielle nisjebutikker eller pittoreske innslag i bybildet. I den nye
utgaven av Oslo byleksikon er det også nye artikler om de store kjøpe
sentrene, og det er kommet en oppdatert artikkel i innledningskapit
let om næringsutvikling.
Det FØRSTE BYLEKSIKONET 1938
Det var helt andre forhold da det første byleksikonet kom ut. Det ble
utgitt i 1938 på Tanum forlag og er en skikkelig godbit for enhver
Oslo-entusiast. Bare navnet - Oslo byleksikon - er så presist og klar
gjørende at det ikke har vært noen grunn til å endre eller redigere det
i senere utgåver.
9
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Kart som viser Aker herred
før sammenslåingen med
Oslo i 1948. Sammenslåingen
åpnet store områder for bolig
bygging og næringsutvikling,
og byens areal økte fra 17 km2
til 453 km2. Den sørligste
delen («tappen» på grensen
til Oppegård og Ski) ble over
ført til disse kommunene i
1946 og ble ikke en del av
Oslo. Siden 1948 er det hare
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Boken var i sin helhet skrevet av geografen Aksel Årstal (18551940), som altså var over 80 år gammel da den kom ut. Arsfal var
sønn av Christianias branndirektør og bodde nesten hele sitt liv i
hovedstaden. Han var utdannet teolog ved Universitetet, men arbei
det fra 1881 som lærer ved ulike skoler og fra 1919 som dosent i poli
tisk geografi ved Universitetet. Han var en kjent lærebokforfatter og
etter hvert også leksikonmedarbeider i Aschehougs konversasjons
leksikon.
Oslo byleksikon fra 1938 bærer lite preg av at det er skrevet av en
gammel mann. Det har en frisk og moderne stil, og i forordet formu
lerer han sin ambisiøse målsetting: «boka skal inneholde det en oslo
borger bør vite om den byen og den omegnen han jamlig ferdes i».
Intet mindre.
Årstal hadde arbeidet med boken i mange år, og han innførte noen
viktige leksikalske prinsipper som også senere generasjoner har hatt
stort utbytte av. Først og fremst var oppslagsordene oppført alfabeST. HALLVARD 3+4/2010

tisk. Det var også en selvfølge for Årstal at oppslagsordene skulle for
klares, altså hva navnene kom av, noe som er en grunnstein i ethvert
leksikonarbeid. Utvalget skulle være relevant, altså at de viktigste
gater, veier, strøk, plasser, parker, løkker, elver, bekker og vann, byg
ninger, institusjoner, organisasjoner og bedrifter, teatre, museer osv.
skulle ha egne artikler. Årstal gjennomførte også prinsippet om at
artiklene skulle være korte, presise og faktaorienterte, og det man
kunne kalle «lidenskapsløse» - som ikke må forveksles med «kjede
lige». Gjennom sitt arbeid la Aksel Årstal viktige føringer for senere
leksikonforfattere.
Formannskapet kjøpte inn tusen eksemplarer av Oslo byleksikon
(som den gang ble skrevet med stor forbokstav, altså Oslo Byleksikon).
Forutsetningen var imidlertid at leksikonet skulle bruke «den nye
rettskrivning». 1938 var jo året for den nye rettskrivningsreformen,
og formannskapet skrev at «Et standardverk som Oslo Byleksikon må
ikke tre fram i gammeldags rettskriving».
Arno Berg, senere byantikvar og den gang redaktør av St. Hallvard,
anmeldte byleksikonet i tidsskriftet. Her innførte han en tradisjon
som også, av en eller annen grunn, er blitt en slags «folkesport»: Finn
feil! Av anmeldelsen på fem sider i St. Hallvard er om lag tre av dem
oppramsinger av feil som Arno Berg fant i leksikonet - de fleste nokså
marginale og noen rene trykkfeil. Som han seiv sier: «Det å lete efter
feil kan jo bli en morsom sport». Men i likhet med senere bokanmel
dere er nok Arno Berg også opptatt av å demonstrere hvor mye han
seiv kan - mer enn å kritisere Årstal. Ja, han går langt i sin ros av
boken, ikke minst fordi den er et nybrottsarbeid, og han konkluderer
med at den er «en god, morsom og fremfor alt nyttig bok». Han er
også imponert over Arstals systematiske tankegang - slik vi også er i
dag, når han sier «En utrolig flid gjennom årtier ligger bak dette
verk».
I Aksel Arstals byleksikon fra 1938 er
detflere kart over store bedrifter i Oslo.
Her er kartet over Vulkan Jernstøperi
og mekaniske verksted, samt Nedre
Foss mølle. Siloen på Nedre Foss er nå
ombygd til studentboliger. Legg merke
til gassbeholderen ved Cuba som er
tegnet inn; den ble revet 1973. Vulkan
Jernstøperi ble nedlagt 1968, og områ
det har i senere år vært utbygd til bla.
idrettshall og kulturformål.
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Geografen Aksel Årstal gjenga i
byleksikonet fra 1938 den kjente
avstandsviseren fra Tryvannstårnet. I
klarvær kunne man se helt til
Gaustatoppen, 114 km unna i vest.
Det daværende Tryvannstårnet var
oppført 1934, var 18,5 m høyt og bygd
av trær fra Oslo kommunes skoger.
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Arno Berg avslutter sin anmeldelse fra 1938 slik: «Forlaget skal
også ha ros for det pene og greie utstyr og den billige prisen». Sett
med våre øyne er det enkelt å forholde seg til det «greie utstyr»: Boken
var nesten helt fri for illustrasjonen Det var noen få tegninger og noen
få, enkle kart. Blant disse var kart over Nydalens Compagnie og flere
av de andre bedriftene langs Akerselva, Middelalder-Oslo, en plansje
over avstander fra Tryvannshøgda og fra Ryens Varde, av Akershus
festning og - pussig nok - av tegning av kloakkrørene under Torggata!
Et enkelt legg med fotografier viste bare merkesteiner og nedstig
ningstårn, ingen bygninger eller gateløp.
>
BYEEKSIKONET FRA 1966
Oslo Byleksikon ble etter hvert utsolgt, og forfatterens sønn, som også
het Aksel Årstal, arbeidet for å få utgitt en ny utgave. Det var ikke lett
å få noen til å overta arbeidet, og det skulle vise seg vanskelig å leve
opp til Arstals strenge stil og krav til kvalitet.
I 1948 ble Oslo og Aker slått sammen, og byen vokste fra 17 km2 til
453 km2 . Befolkningen økte fra 286 000 i 1946 til 434 000 i 1950.
Etterkrigstiden fram til midten av 1960-årene var en storstilt utbyg
gingsperiode, der de store drabantbyene i Østensjø og Groruddalen
begynte å ta form. Mange av de nye arbeidsplassene kom i tjeneste
ytende næringer og for en stor del i offentlig sektor. Fra 1960 kom en
eksplosjon i antallet privatbiler, og de store befolkningskonsentrasjo
nene skapte behov for nye kommunikasjonsløsninger. 1 1966 åpnet de
Hallvard 3+4/2010

østlige forstadsbanene, t-banen, og det den gang noe overdimensjo
nerte anlegget har siden vært av avgjørende betydning for befolknin
gen langs de fire banene.
Etter sammenslåingen med Aker i 1948 hadde egentlig ikke Oslo
noe byleksikon, og med det store tempoet i byutviklingen var det et
stort behov for oppdateringer. Men først i 1966, etter nesten 30 år,
kom en ny utgave av Oslo byleksikon, utgitt på Aschehoug forlag. Det
bygde på Arstals verk, og mange av hans redaksjonelle prinsipper ble
videreført. Redaktør og forfatter av den nye utgaven var Carl Just
(1897-1990); journalist og forfatter. Carl Just var født i Kristiania og
vokste opp hos pleieforeldre. Han ble utdannet som musiker, fiolinist
fra Musikkonservatoriet, men han praktiserte nesten ikke denne
utdanningen etter at han fikk seg jobb som journalist i Dagbladet i
1917. Han flyttet senere til Bergen og var bl.a. redaksjonssekretær i
den konservative kristne avisen Dagen. Han ble lærer ved Norsk
Korrespondanseskole og ledet Journalistakademiet fra starten 1951 til
1964, da akademiet ble avløst av Norsk Journalistskole.
Carl Just gav 1950 ut boken Carl Johans gate. Historikk og antologi,
og to år senere kom det store tobindsverket om det nye Rådhuset i
Oslo. Den sterke lokalhistoriske interessen var bakgrunnen for at Carl
Just ble engasjert til å lage en ny utgave av byleksikonet, som kom ut
da Just var nesten 70 år.
Carl Justs utgave skiller seg fra den föregående ved at den er mye
mindre systematisk. På tross av at byen var blitt utvidet med hele
Aker, sto det ikke så mye om byens nye områder - med ett unntak;

Carl Justs byleksikon fra 1966 var nesten fritt for illustrasjonen Dette er
en av bare ftre-fem tegninger i hele boken og viser snittet av Torggata
under jorden med vannrør, kloakkrør og gassledninger. Artikkelen om
Kloakkvesenet fyller en hel side i leksikonet og beskriver i detalj byens
sju pumpestasjoner og tre renseanlegg. De to første utgåvene av byleksi
konet hadde mange artikler som i begeistrede ordelag beskrev kommu
nens innsats for å bedre forholdene for befolkningen.
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Bygdøy. Han brøt også til en viss grad med Arstals prisnipper ved at
alle oppslagsordene om Bygdøy sto i samme artikkel. Det var altså
ikke egne oppslagsord på Dronningbjerget og Folkemuseet - de var
samlet under överskriften «Enkeltheter på Bygdøy». Mer enn noen
annen utgave av byleksikonet var denne 2, utgaven et såkalt «con
amore»-prosjekt. Forfatteren skrev altså om det han hadde greie på
og kunne mye om, mens mye av det andre naturlige leksikonstoffet
ikke kom med. Boken inneholder dermed massevis av anekdotisk
stoff og er slik sett en gullgruve for alle som er opptatt av kuriosa.
På ett punkt var imidlertid Carl Justs bokbanebrytende. I gateartik
lene kom det beskrivelser av hus og navn på arkitekten En kan nesten
få inntrykk av at boken er en oppramsing av arkitektnavn, og i nesten
alle gateartiklene er bygningene oppført med årstall og arkitekt. Æren
for dette må imidlertid Just dele med Bjørn Sverre Pedersen (19262003). Pedersen kom fra Trondheim og var sønn av professor Sverre
Pedersen, landets fremste autoritet innen byplanlegging. Seiv ble
Bjørn Sverre Pedersen kunsthistoriker og etter hvert førsteamanuen
sis ved Universitetet i Oslo. Hans spesialområde innen kunsthistorien
var arkitektur, og han skrev flere bøker og artikler om byplanlegging.
Bjørn Sverre Pedersen var også en av de første som arrangerte
Henrik Ibsens gate

Kartet over Pipervika før og etter
reguleringen ble først trykket i byleksiko
netfra 1966. Senere er det lagtfarge til
kartet for å lette orienteringen. Tidligere
navn står med svart, nåværende med
rødt. Saneringen av Pipervika fra 1930årene og byggingen av det nye Rådhuset
var et av de største fysiske inngrepene
som bleforetatt i Oslo i første halvdel av
1900-tallet. Kart: Oslo byleksikon
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byvandringer under «Kjenn din by»-overskriften, og han var kjent
som en inspirerende lærer og pedagog. Hans nitide arbeid med
2. utgave av Oslo byleksikon førte til at en rekke av byens bygninger
ble plassert på gateartiklene i det nye byleksikonet; et prinsipp som
siden er utvidet ytterligere. Bjørn Sverre Pedersens innsats ble for
øvrig ikke uttrykkelig nevnt i bokens forord.
Heller ikke byleksikonets 2. utgave hadde illustrasjoner av noe særlig
grad; faktisk færre enn i den første utgaven. Just hadde tatt bort Arstals
kart, og byleksikonet sto dermed igjen med bare et par tegninger
(Akershus festning, Universitetet på Blindern, Rådhuset - og igjen:
Kloakkledningen under Torggata!). En tegning skiller seg ut: Det ble laget
et kart over den nye reguleringen av Pipervika, der det gamle gateløpet
ble skravert med grått og det nye tegnet med svart oppå. Det var den
første av denne typen tegninger; i byleksikonets senere utgåver er det
kommet flere slike kartskisser med «før» og «nå» lagt oppå hverandre.
I tillegg innførte 2. utgaven av byleksikonet en stor samleartikkel
om Oslo foran i boken, der det står om bygningshistorie, naturfor
hold, geologi, plante- og dyreliv, historie og styresett.
Denne måten å fremstille byovergripende problemstillinger på er
siden blitt utviklet videre. I senere utgåver av Oslo byleksikon er inn
ledningsartiklene blitt utvidet, og dette redaksjonelle grepet er også
overført til byleksikaene for Bergen, Stavanger og Trondheim, samt
Asker og Bærum-leksikonet.
Gjennomillustrert byleksikon fra 1987
En helt ny, gjennomarbeidet utgave av Oslo byleksikon kom først ut i
1987. Da hadde også utgaven fra 1966 vært utsolgt lenge. Med utga
ven fra 1987 fikk Oslo for første gang et moderne og gjennomredigert
byleksikon.
Etter at Kunnskapsforlaget ble opprettet av Aschehoug og Gylden
dal i 1975 fikk man for første gang et redaksjonelt forlagsmiljø som
primært utgav bøker med alfabetisk ordnet innhold. Store Norske
leksikon ble en stor suksess og knyttet til seg fagfolk inne ulike fag
områder. Det nye byleksikonet ble derfor i mye mindre grad preget av
en enkelt person enn de föregående utgåvene.
Leksikonet ble nå utgitt i samarbeid med Selskabet for Oslo Byes
Vel. Det ble nedsatt et redaksjonsråd med representanter for Oslo
Byes Vel (Bjørn Bjørnseth, Else Boye, Ole Daniel Brunn og Jan Sigurd
Østberg) og den faste redaksjonen i Kunnskapsforlaget under ledelse
av forlagsredaktør Reidar Hanssen (1929-96), som ble byleksikonets
hovedredaktør. Hanssen var en av landets mest erfarne forlagsredak
tører og hadde vært hovedredaktør for flere store kunnskapsverk.
Han var også en kjent jazzentusiast og radiokåsør.
15
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Etter en lang tilblivelsesprosess ble det nye Oslo byleksikon lansert
høsten 1987. Det var den første utgaven som var gjennomillustrert;
bildearbeidet ble ledet av billedredaktør Øyvind Reisegg, som har
vært billedredaktør også i de to siste utgåvene. Den viktigste forskjel
len fra tidligere utgåver var likevel systematikken. Alle gatene i byen
fikk egne artikler, alle plasser, parker, broer, kaier, kirker, kirkegårder,
museer, sykehus, teatre og kinoer. I tillegg var det nyskrevne artikler
om alle gårdsbruk og løkkeeiendommer, det ble laget strøksartikler
og artikler om bydeler og boligområder. Byleksikonet økte i omfang
til 650 sider og nesten 5000 artikler, Mer enn 50 medarbeidere leverte
artikler til det nye byleksikonet.
Dessuten var 3. utgave første gang det ble utarbeidet tabellen Mye
informasjon ble presentert på liten plass med tabeller over bl.a. ordfø
rere, prisvinnere og teatersjefen Dermed kom det også flere personer
inn i byleksikonet, seiv om det aldri har vært ordinære biografier i
denne typen verk. Et spesielt viktig arbeid var en omfattende tabell
bak i boken over skulpturer og minnesmerker. Den dekker over 40
sider og hevet bruksverdien av boken betraktelig. I tillegg ble det laget
et systematisk register som gjorde boken til et hendig og brukervenn
lig oppslagsverk.
Det var ingen egen kart-del i byleksikonet fra 1987, men det ble
laget spesialkart over f.eks. Akerselva, og det ble også laget historiske
kart som siden er utbygd og videreført i senere utgåver.
Oslo byleksikons utgave fra 1987 ble også en kommersiell suksess,
og den ble trykt i nytt opplag samme høst. Til sammen ble det solgt

Kart som viser byutvidelsene
1624-1946. Den store utvidelsen
i 1948 førte til at hele Aker ble
innlemmet i Oslo og de store
utbyggingsområdene ble lagt
inn under byen.
Kart: Oslo byleksikon
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Etter at byen ble inndelt i administrative
bydeler 1988, har disse overtatt mange
oppgåver som tidligere lå inn under kom
munen. En ny bydelsreform fra 2004
reduserte antallet bydeler fra 25 til 15. En
av de nye var Nordre Aker bydel, som
består av de tidligere bydelene GrefsenKjelsås og Sogn, samt noen mindre area
ler fra de tidligere bydelene Vinderen og
St. Hanshaugen-Ullevål. Betegnelsen
Nordre Aker er helt ny og ikke tidligere
brukt verken om områder eller bydeler i
Oslo eller i det tidligere Aker. Ingressene i
byleksikonet viser bydelens plassering,
oversiktskart, logo og basisopplysninger
som areal og folketall. Bydelsartiklene er
sydd over samme lest og inneholder sam
menliknbare opplysningen
Kart: Oslo byleksikon

over 13 000 eksemplarer av leksikonet. Det bidro til en økt förståelse
for byens kulturhistorie og skapte bakgrunn for den økende interes
sen for byutvikling. For Oslo Byes Vel var utgivelsen av Oslo byleksi
kon svært viktig for å skape engasjement og entusiasme for byen og
byutvikling.
Ny utgave til byjubileet
Suksessen førte til at samarbeidet mellom Kunnskapsforlaget og
Selskabet for Oslo Byes Vel ble utvidet og utviklet, bl.a. med boken
Arkitektur i Oslo, som er kommet i to utgåver ved Ole Daniel Bruun.
Også de to siste utgåvene av byleksikonet er utgitt i samarbeid mel
lom Oslo Byes Vel og forlaget.
Byleksikonet fra 1987 kom ut året før den store bydelsreformen,
som inndelte byen i 25 bydeler og flyttet mye av beslutningsmyndig
heten fra bystyret til bydelene. Samtidig ble bystyrets mandattall
redusert, fra 85 (1955-87) til 59 ved valget i 1991. Byens nye styrings
system medførte også at formannskapet ble oppløst og at byen i ste
det fikk en parlamentarisk ansvarlig byregjering, byrådet. Det første
byrådet ble utnevnt 1986.
Den første organisering i bydeler ble foretatt allerede i 1973, da
kommunen ble inndelt i 40 bydelsområder. Reformen i 1988 førte til
17
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Jordal Amfi fotografert i 1950-årene. Byleksikonet har mer om idrett
enn det som er vanlig i kulturhistoriske verk, og det er fyldig beskrivelse
av idrettsanlegg og spesielle begivenheter som Holmenkollrennene og
OL 1952 - da Jordal ble bygd. Jordal har også vært en av byens mest
benyttede konsertarenaer. Artistene som har opptrådd her, spenner fra
Jussi Björling til Louis Armstrong, fra Oslo-filharmonien til rockestev
nene med Per Elvis Granberg og Roald Stensby, og fra Small Faces til
David Bowie. Foto: KFs arkiv

at de 25 bydelene fikk ansvar for store deler av sosial- og primærhel
setjenesten samt barnehagedriften.
Det tok litt tid før byens befolkning ble fortrolig med1 den nye
bydelsinndelingen - det skjedde vel først etter den nye reformen fra
2004, der antallet bydeler ble redusert til 15. Byens nye styringssystem
var fraværende i den foreliggende utgaven av Oslo byleksikon. Det tok
derfor ikke lang tid før man vurderte å lage en ny utgave av byleksiko
net.
Det gikk nesten 30 år mellom første og annen utgave, og mer enn
20 år mellom andre og tredje utgave. Fra tredje til fjerde utgave tok
det 13 år. Den nye utgaven ble satt i gang med opprettelse av et nytt
redaksjonsråd i 1997. Jan Sigurd Østberg og Else Boye fortsatte, mens
Bernt Bull og Leif Thingsrud var nye medlemmer av redaksjonsrådet.
Målet var å ha ferdig en ny utgave til byjubileet i 2000.
Byleksikonets 4, utgave fikk nytt, større format som muliggjorde
større bildeflater og ikke minst kart. Antallet artikler økte fra ca. 4700
til ca. 5600, men omfangsmessig ble det en kraftig økning, ca. 50 %.
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Det var altså ikke så veldig mange nye oppslagsord, men en betydelig
utvidelse og oppgradering av de enkelte artiklene.
De viktigste nye artiklene var artikler om de nye administrative
bydelene, med plasseringskart, tabeller og logo. På försatsen ble det
laget et bydelskart, og alle artikler med geografisk plassering ble mar
kert med bydelsnummer. I tillegg ble det utført et systematisk arbeid
med å legge inn mer stoff om Oslomarka. Like før utgaven i 1987 var
det kommet et eget Marka-leksikon som gjorde at dette stoffet ble
prioritert ned i arbeidet med byleksikonet. I utgaven fra 2000 ble
mange av artiklene fra dette Marka-leksikonet lagt inn i byleksiko
net.
For øvrig kom det en rekke nye artikler om organisasjoner, ikke
minst idrettslag og politiske partier. Idretten har vært en viktig del av
Oslos kultur- og sosialhistorie og et fagområde som ofte har vært ute
latt i mange kulturhistoriske fremstillinger. Store massemønstringer
som Flolmenkollstafetten, Østkantstafetten og Bækkelagsrennene har
hatt deltakelse fra store befolkningsgrupper, og arrangementer som
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Den store Bait-un-Nasr-moskeen på Furuset, innviet 2010. Den er
Ahmadiyya- menighetens moské og kan romme nesten 5000 mennesker.
På tross av den store innvandringen til Oslo fra andre kulturer, er det
ikke så mange synlige tegn på den i bybildet. Det er bare fem-seks ikke
kristne gudshus i Oslo, men mange moskeer og templer har også tilhold
i ordinære bygningen Innledningen til det nye byleksikonet har en fyl
dig og oppdatert artikkel om byens religiøse forhold. Foto: 0. Reisegg
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Holmenkollrennene, skøytestevner og fotballkamper har trukket
mange tilskuere. Til byleksikonets fjerde utgave ble det laget artikler
om flere idrettslag, anlegg og begivenheter. Ikke minst er det en kom
plett tabell over alle vinnere av Holmenkollrennene.
Den største nyvinningen i 4. utgave var en egen kartdel bak i boken,
noe det nye formatet gjorde mulig, med kartblad fra hele Oslo. Det
ble også gjort et stort arbeid på bildesiden med flere og bedre illustra
sjoner, og det ble laget en rekke nye historiske kart, plasseringskart og
detaljkart.
Ny hovedredaktør for fjerde utgave av Oslo byleksikon ble forlagsre
daktør Knut Are Tvedt. Også denne utgaven ble en stor kommersiell
suksess; til sammen ble det trykket flere opplag på i alt 15 000 bøker.
BYLEKSIKONET FRAMOVER
Som nevnt har det nye byleksikonet fra 2010 konsentrert seg om utvi
delser på områder som næringsliv og boligområder. Antall artikler
har økt fra om lag 5600 til om lag 6100 og inkluderer også selvsagt
artikler om nye gater og veier, bygninger - samt nyskrevne artikler
om de nye bydelene fra 2004.
Utgivelsen kom midt under den store utbyggingen i Bjørvika, og
det er laget artikler om det omstridte Barcode-prosjektet og selvsagt
om byens nye signalbygg, operaen. De siste ti årene har det også vært
en voldsom vekst i trafikken både på veien og kollektivt, og nye løsnin
ger har tvunget seg fram. Den største utvidelsen i byleksikonet har
likevel skjedd i dybden, ved at det er kommet flere opplysninger inn i
de enkelte artiklene. I tillegg til næringslivet har det vært en oppgra
dering av artikler om Oslos kirker og andre gudshus, nye og gjen
nomarbeidede skoleartikler og flere tabeller.
Oslo byleksikon fra 2010 ble også utgitt i samarbeid med Selskabet
for Oslo Byes Vel, og i tillegg var også Oslo museum (Bymuseet)
denne gang medutgiver.
De siste årene har det kommersielle markedet for oppslagsverk
stagnert, og den digitale utviklingen har åpnet nye muligheter for
publisering av slikt stoff. Det var derfor ikke opplagt at det skulle
komme en ny bokversjon av byleksikonet. Man skal være forsiktig
med å være for bastant om fremtidig utvikling, men mye tyder på at
dette var siste gang dette verket kom ut i bokform.
Oslo byleksikon er teknisk sett forberedt på elektronisk publise
ring, men det gjenstår en del redaksjonell tilpasning før det kan gjø
res. Og det er for øyeblikket heller ikke midler til å få gjort det. Asker
og Bærum-leksikonet, som ble utgitt i 2008, er nå overtatt av Budstikka
som arbeider med å legge det ut på sine nettsider. Men det er ennå
ikke avklart på hvilken måte det vil holdes oppdatert.
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Etablering av grøntarealer ogparkområder var tidligere en viktig opp
gave for kommunen. Det nye byleksikonet har en nyskrevet artikkel om
parker og grøntanlegg i Oslo. Et av de største og viktigste parkområder
på østkanten er Torshovdalen, som ble anlagt i forbindelse med utbyg
gingen av områdene rundt (Sinsenbyen og Søndre Åsen) i 1930-årene.
Nederste del av parken sto ferdig 1939-42, den øverste var ferdig opp
arbeidet etter 1945. Bak Torshovdalen ses Rosenhofskole, oppført
1914-17. Den har fra 1984 drevet voksenopplæringfor fremmedspråk
lige elever. Foto: 0. Reisegg

Det hadde vært spennende med Oslo byleksikon tilgjengelig på
internett med en redaksjon som sto for kontinuerlig oppdatering.
Med en finansiering på plass, kan det absolutt bli aktuelt. Samtidig vil
vi da miste det tidsbildet som et oppslagsverk i bokform er. Vi må jo i
dag være sjeleglade for at vi kan ha Aksel Arstals byleksikon fra 1938 i
hånda og la oss imponere over det arbeidet som da ble nedlagt, smile
litt av ting som kan virke utdatert og se de fem utgåvene av Oslo
byleksikon foran oss. Hvis Årstal hadde blitt utgitt på nettet i 1938,
ville mye av historikken, sjarmen og kuriosaen havnet i «minnehul
let» og ikke vært den kulturskatten og inspirasjonen vi nå kan glede
oss over.
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