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BYGDA I BYEI\S HJERTER

Nordnrenn blir øldri urbøne, og Norge hør aldri ltøtt noen egentlig bykultua sies det
oft, (og like ofte ne,unes Bergen sorn bortirnot eneste unntak). Vønlige poenger når det-
te diskuteres, er at norske bymennesker stadig dyrker sine røtter og bånd til bygda, sær-

lig til den som de seks eller slektø komrnerfrø - og så oppsøker de så ofte de køn skogen

ogfellet,for å kornme bortfrø byen. Noe son't. da lett glernmes, er at det ofte er nettopp

urbane ntennesker som har drørut mest roru.antisk ont bygd og natur. Det ltar de gJort
som byfolk- ikke som ctforønderlige bygdemennesker eller som evigrurale,på bunnen.

Slik sett bør byfolks kjarlighet til nøtur og bygd sees sorn del ø,u urbøniteten. Det er

ikke en rest av bygdekultur som er så sterk at den alltid preger zss, og hindrer oss i å bli
byfolk. Her skal jeg lrøoe å belyse dette temøet ved å hentefram igen noe materiøle
jeg i rggo-årene brukte i et prosjekt orn dagligltu i Trondhei*-fru rBBo til ry5o.
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Markarundtbyen
Å bruke Bymarka slik folk i byen gf ør i dag, ble her ikke
vanlig tør på rgoo-tallet. Men også før da hadde marka

vært viktig for byen, blant annet fordi den var beite-
a.llmenning for byfolks husdyr. Fra gammel tid hadde

det nemlig vært vanlig å se §r bli drevet ut av byen om
morgenen, til beiteområdene i By,rnarka, og tilbake om
kvelden. Ennå i 1884 fantes nesten hundre føs innenfor
bygrensene. Men da gikk det også helt mot slutten med
krøtterholdet i byen. Og det frie beitet i Bymarka ble

avskaffet i 1866.

Ellers hadde byfolk alltid brukt marka til å hente

seg ved og trevirke fra. Med folkeveksten i byen gikk
det hardt ut over skogen, og i r87o-årene ble det satt

i gang skogplanting i marka. Men fra omtrent samme

tid begynte Bymarka også å bli mal for turer med et
helt annet innhold enn vedsanking og krøtterpassing.

Nå skapte by{olket seg en ny Bymarka-kultur.
Det skjedde i ei tid da det ble lagt vekt på å rydde

bort fra bygatene mye som vi i dag kan ha lett for å for-
binde med natur og bygdeliv. I Trondheimsaviser fra
r88o-årene sto det stadige klager over at om våren, når

snøen forsvant og hesteskitten kom {ram, var gatene i
byen sågar "seloe Hovedgaderne (..) øldeles soru ont m.an

gik i en Gjødselkjelder2.' A la skitten etter hestene ligge
igien i gatene var ikke lenger akseptabelt. Fra denne tid
var det at byen også fikk utbygd kloakknett og renova-

sjon som forskånet bfolket for synet og lukta av skitt



PA TEMA

Byfolk på bødettrunda øed Lianxatnet (udatert). Foto: Oppi Kunsforlag

og giødsel. Samtidig med dette begynte b).{olk i økende

grad å oppsøke en annen natur på landet, og da en na-
tur som ble tenkt på som ren, frisk og sunn, i motset-
ning til byen og gatene.

Den nye bruken av marka til turer og rekreasjon

økte fra slutten av r8oo-tallet. Da ble Fjellseter hotell
og Skistua etablert som attraktive turmål i Byrnarka,

først for rikfolk fra byen, men snart for flere. Siden tu-
ristforeningen ble startet i 1887 og skisporten fikk sine

egne foreninger, stimulerte de turmiljøet i byen. På en

måte kan dette se ut som en interesse for naturen som

bfolk hadde med seg fra landet, for en stor del av fol-
ket i byen var faktisk innfllttet fra bygdene. Men det
er mer treffende å se den nye turkulturen som noe nytt
som byfolk nå skapte, og giorde seg til pionerer for, og

som folk på landsbygda heller begynte med senere, og

da delvis etter påvirkning fra byfolk.

Sommerpålandet
Også skikken med å reise på landet om sommeren ble

tia slutten av r8oo-tallet utbredt ti1 flere grupper by-
folk Først hadde også dette vært noe rikfolk begynte

med, ved at de flyttet til sine landsteder på Charlot-
ten-lund, Rotvoll og an&e steder omkring byen i som-
merhal'r,året. Nå tok arbeidsfolk etter. Og hadde de ikke
hrtter eller slektninger å reise til, eller penger nok til å

sende sine barn på landet selv, ble det startet feriekolo-
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nier som hjalp også'ubemidlede'barn ti1 å få del i dette
mer og mer nødvendige godet. På landet var forresten
ikke så langt unna byen som i dag - målt i kilometer.
Ovenfor Bakklandet begynte landet ennå i første del

av rgoo-tallet allerede når en passerte Singsakerskolen.

Og Heimdal og Ranheim var, før bilene kom, et godt
stykke ut på landet.

Etter hvert vokste det i byen også fram mer orga-
niserte måter å dyrke rctter og band til landsbygda på,

i form av foreninger for byfolk med felles 'heimbygd'.
I Trondheim ble det fra rgro og utover dannet slike

foreninger for folk fra ulike bygder i hele Midt-Nor-
ge. Den {ørste var Røroslaget, senere kom Selbulaget.

Andre foreninger samlet folk fra større regioner, som

Nordlandslaget, Nordtrønderlaget og Nordmørslaget.
Dette ble sosiale møtesteder for folk med felles bygde-

tilknyting, med møter, fester og foredrag. Flere av for-
eningene hadde egne hltter i den aktuelle heimbygda,

som medlemmene kunne reise til.
Selvsag kan det være riktig å se dette som uttrykk

for at mange vegret seg i det lengste mot å bli bymen-
nesker. Samtidig er det ingen tvil om at det var etter å.

ha flyttet til byen, og dermed på, ett vis å ha blitt by-
fol§ at det ble aktuelt å dyrke'heimbygda på den må-
ten som disse foreningene giorde. På en måte gjorde
de det for å dyrke sin ubrutte identitet som bygdefolk,
men samtidig handlet det om å markere hva slags folk
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Byen <tar lenge nart omgitt aø bondebygd (udatert - trolig en gang midt på ryoo-tallet). Foto: Oppi Kunsforlag

de ville .være i byen: byfolk med bygderøtter, og det er

ikke det samme som å være bygdefolk. Å komme fra ei

bygd hindrer ingen i å være bymenneske - kanskje er

det også helst bymennesker som snakker mye om at de

gSør det.

Sommeroppholdene på landet kan på flere måter
tolkes som en utpreget bfolks skikk: som byfolk reiste

de, og som byfolk ble de møtt i de bygdene de dro til
(det glemmer ikke vi som selv faktisk vokste opp i ei

bygd der det om sommeren'kom hjem fullt av byunger

til'heimbygda (som de jo sa selv om det var foreldrene
deres som var født der)). Nar byfolk var på landet, ble

de lenge møtt med en spesiell respekt, og ikke sjelden

beundring. Som bfolk vendte de også etter endt som-
meropphold alltid tilbake til byen. Hadde de da med

seg noe mer håndfast landlig tilbake, for eksempel i
form av ord fra bygdedialekt, kunne de bli mobbet på

skolen som'bønder'. Bfolks kjærlighet til landet og
naturen var ikke nødvendigvis kombinert med beund-
ring i samme retning - den gikk minst like mye om-
vendt vei. Og forholdet til bygd og natur var for byfolk
stadig fi,lt av ambivalens og flertydighet.

Bygd og natur som tema i det gode bylivet
Hva var det så som fikk byfolk til å elske landet og na-
turen slik, hvis vi ikke skal se det som en rest av med-

bragt bygdekultur som noe byinnfll,ttere {ra bygdene
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ennå ikke hadde kvittet seg med?

Ett motiv var å oppsøke noe mer naturlig'og tkte'
som kunne bøte pL, for ikke å si forebygge, bylivets
(unaturlige?) s§ggesider - og da ikke for å forlate by-
livet, men slik at det ble lettere å holde ut i byen resten

av Lret.I 1889 skrev en lege i Dagsposten (Trondheims

Venstreavis):

nMan begynder heldigvis at forstaa og rurdere Be-

tydningen afen ren frisk luft, naar Vinterens mørke,

klamme Taage ligger over vaare Byer; maatte det ef:

terhanden ogsaa blive indlysende, at ligesaalidt som

man ved et kortvarig Sommerophold paa Landet

kan magasinere frisk Luft og Helbred for vinteren,

ligesaalidt kan en Sommers fliuig Bading skaffe oss

en ren og sund Hud for den lange, skidne Vinter,.r

Derfor burde rikfolket i byen også hjelpe tii med å få

opprettet såkalte folkebad, offendige badetilbud, for
'almueri. Samtidig viser dette hvordan sommer, lands-
bygd og ren og sunn kropp ble tenkt i sammenheng,

nesten som ulike sider av samme salE og hvordan alt
dette sto i motsetning til by, vinter, skitt og alt usunt.

Da Ekne Feriekoloni frlte 5o ilr i ry35, skrev Dagspos-

ten at oTusener ao barnfra aeitene ag de trange bahgårder

hør i denfriske natur på landet hentet sig styrke og belse-

bat til ainterens stre,(.t».a Dette var en vanlig talemåte om
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Fjelketer turisthotell en gang amkring ryt5 . Fato: Schrøder

feriekoloniene.
Bygda og naturen ble altså ikke bare sett som noe

utenfor bylivet, som noe en besøkte, for så igjen å for-
late når en dro tilbake til byen. Like mye var dette en

verden hvor det ble hentet forbilder og idealer som ble

aktivt brukt i diskusjoner om forbedring, modernise-
ring, av bylivet. Bygda og naturen ble tenkt på som et
slags repertoar å spille på når visjoner ble bygd om et
bedre byliv. Og da handlet det om 'bygd'og hatur'som
elementer i en bykultur, hvor drivkraften lå. i Llete etter
bedre byliv.

I denne sammenhengen er det interessant å tenke

på at byfolks dyrking av bygd og natur vokste sterkt i
samme periode som bygdefolk stadig ble karikert som

fremmedelementer i byen, som'bønder i byerf. De sto

da ikke for bygdas og naturens renhet og friskhet, men
for primitiv livsførsel og lukt av f øs. De la fortsatt §en
hesteskit i gatene.Og detirriterte mer og mer dem som

nå var i ferd med å venne seg til de asfalterte og stadig

renere gatene.

Når bønder overnattet i byen, giorde de det lenge i
egne'bondelosjier', der de ikke sjelden også sov ut ru-
sen etter å. ha tatt til seg av byens (u-?)kultur. I slike

sammenhenger ble bygdefolk assosiert med slikt som

moralske l«efter nå ville ferne fra byen. Interessant

er det her å tenke på hvordan det strevet nå kom til å

handle om å finne forbilder og botemidler nettopp i'li-

vet på landet'.
Her er det mye dobbelthet, og kanskje paradokser:

bygda som leverandør av forbilder, botemidler og res-

surser til forbedring av bylivet, og samtidig bygda som

motstykket til byen, som 'det andre'som en kunne
speile seg mot som bymenneske - for å se seg selv som

bedre, mer moderne. Som byfolk dro en gierne på lan-
det, men uten å ville blilikderr- som levde der, i alle fall
ikke helt. Samme hvor mye byfolk kom til å dyrke og

elske bygda og naturen, hindret det dem ikke i å se seg

selv som stående over bygdefolk eller livet på bygdene.

Bygde- og naturdyrkingen gjorde ikke slutt på fordom-
mene om'bønder i byen. Kanskje like gierne tvert i mot
- og kanskje er noe av forldaringen at dette neftopp var
en kjærlighet som var avlet i byen, og ikke medbragt fra
landet.

Blil&etmotbygda
At det var viktig for livet i byen å ha blikket vendt ut-
over mot bygd og natur, kom også til uttrykk når byen

skulle utformes innenfra. La oss høre hva den kjente
byplanleggeren og professoren Sverre Pedersen mente
om torget itondheim i r9z5:

".. det er ikke bare de nærmesdiggende gatepartier

og deres bebyggelse som fanges ind iTorvets man-

gesidige pladsbillede. Blikket gaar videre ut gien-

nom de brede aapninge5 til landskapet, til Vaatta-
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Utsi.kt bortaoer Kongens gate mot landskapet vestfor byen. Vår Frue Airke til l)enstre (rg2o ellerfør) . Foto: Erik Oken
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kammen, som ved sin mangel paa trævekst illuderer

noget av høi$eldets barskhet».:

Torget i Tiondheim var ikke et vanlig bytorv:

«Det er nemlig en landskapsplads, uagtet den lig-

ger midt i byens tættest bebyggede strøk. Det er en

plads som gir 4 forskjellige og vakre udsigter. En

mot arkitektur - Domkirken - en mot feldet, vest-

over, en mot et beplantet høidedrag, østover - og

en mot $orden og de ferne {elde - nordover. Midt
inde i byens kjerne har man firld føling med det om-

givende landskab,.6

Dette tolket Pedersen som uttrykk for at torget var en:

"norsk plads, tiltrods for at det er lavet av en lothrin-

ger i dansk kigstjeneste og i mangt og meget etter

fransk forbillede. Hvorfor er det særlig norsk? Jo jeg

har indtryk av at nordmændene fremfor mange an-

dre nationer elsker landskapet. Saasnart vi bybebo-

ere har en stund fri, skal vi ut i naturen».i

Natur var som sagt heller ikke noe en bare trengte å dra
ut av byen for å finne. Midt i Tiondheim har en f.eks. til
all tid kunnet gå nokså kort for å komme ned til bred-
den av Nidelva, som slynger seg rundt, og rammer inn,

selve bykjernen. I r93o skrev en annen byplanlegger,
økonomen Christian Gierløff, en artikkel om nElven,

i Tiondhjems Tirristforenings årbok:

"Menneskene tykkes oss ofte underlige. De bygger

et s§ggenes rike og kaller det en by. De legger natu-

ren øde, jevner den flat, de bygger lyset ute og sten-

ger for utsynene. Men i denne by, domens by, er hu-

sene lave, gatene favner lyset og åpner for utsikten.

Og naturen har bakker og berg, åser og hauger og

flater, skog og trær og grønt, og himmel og hav og

snedekte !e11. Naturen er nærsagt allestedsværende

i domens by,.t

Denne galg var det som ble framhevet som 'natur' i
byen ikke lenger hesteskitt eller føslukt som irriterte,
eller g,ørmete gater som burde dekkes med stein og as-

falt, men en nafur og naturnærhet som burde bevares i
byen, og som dermed ville gløre den til en bedre by.

Slik kunne en ha fortsatt å fortelle om hvordan by-
folk i sine dagligliv fant seg temaer fra natur og lands-
bygd når de skulle giøre det trivelig omkring seg i byen.
Poenget her er at når de giorde det, gforde de det altså

som bymennesker. Og da giorde de det ofte på måter
som virket fremmede for folk som virkelig kom fra lan-
det og så hvordan det ble giort. Slik hender det at det
fortsatt kan være:
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Hadde en gammel skogsarbeider en gang i våre

dager, kommet inn på en piz-zarestaurant der økser,

tømmersakser, kaffekjeler, ryggsekker og andre skogs-

redskaper henger til pynt på veggene, ville han neppe

ha kjent det igien som sin egen krltur, og ikke som byg-
dekultur.Tirolig hadde han heller dratt på skul&ene og

kommentert det som tfpisk'byfolli - og da ikke red-

skapene i seg selrS men det å henge dem opp slih til
pynt, på veggene på en restaurant!

Som John Rennie Short skriver i bokr Imøgined

Country: "Zlte ?astorøl zoas a vieto of the countrysidcfrom

tbe tozon". Bildet av pastoral idyll var en måte å se lan-
det på fra byen.e Slik er det også med byfolks kjærlighet

til naturen og'landet', den er ikke en gang dårlig ko-
pierte rester av importert eller medbrag bygdekultur.

Selvsagt er den ikke upåvirket av om byfolk kommer
fralandsbygda eller ikke. Men det er en §ærlighet av-

let i byen, og preget av å. være det. Og dermed er den

også annerledes enn bygdekulturens egne bilder av det

samme. Først når vi ser det slik, kan vi også forstå mer
av hvilke farger og toner 'bygd'og'natur'har vært med

på å sette i vår bykultur og urbanitet.

Ingar Kaldal (f ,pil bar doktorgrad i ltistorie ogjobber

som professor i bistorie oed NTNU i Tiondbeirn. Sist pu'
bliserte bok:Minner som prosesser - i sosial- og kultur-
historie. Cappelen Damrn,llhadernish zofi .
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