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Lille Jacob 

Norges største lille park 

«Lille Jacob»-parken. Trolig midt på 1920-tallet 

Jessenløkken Boligsameie AS søker i samarbeid med anleggsgartner Tor Smaaland med dette 
et samlet tilskudd på kr: 250 000.- fra Oslo kommune, Bymiljøetaten, til opprusting av 
nærmiljøparken «Lille Jacob» på Jessenløkken. Prosjektet er todelt. Overordnet ramme er en 
historisk rekonstruksjon av parken med et budsjett på kr: 215 000.-. Innenfor denne rammen 
etableres to botaniske samlinger (se første avsnitt side tre), hvor den ene er en etnobotanisk 
samling (flerårige kultur-/matplanter). Nærmiljøparken er Boligselskapets eiendom, men er til 
offentlig bruk. Anleggsgartner Smaaland, som bor i vårt nabolag, har hjulpet oss med 
søknaden. 

I det følgende redegjør vi for noe av parkens forhistorie, hvorfor denne lille parken er så 
viktig for dette nærmiljøet innenfor Ring 1, nåværende tilstand, hva vi ønsker å gjennomføre, 
hvordan, hvilken finansiering vi har samt hvilke ettervirkninger vi ser for oss for 
nærmiljøparken. 

Kort forhistorie 
Arkitektkontoret til daværende boligdirektør, og senere 
reguleringssjef i Oslo, arkitekt Harald Hals, sto bak utbyggingen av 
Jessenløkken fra 1919-1922 i nordisk nybarokk stil. Arkitekt Hals 
var i stor grad påvirket av Oslos første og legendariske bygartner 
Marius Røhne, som for en stor del må tillegges mye av ansvaret og 
æren for byens grunnleggende grønt- og parkstruktur. Det er altså 
all grunn til å tro at Røhne hadde mer enn én finger med i spillet 
når det gjaldt utformingen av de generøse parkrommene på 
Jessenløkken. I bygartner Røhnes parkpolitiske manifest, «Den 
grønne by» fra hans tiltredelsesår 1917, skriver han:  

Bygartner Marius Røhne (1883-1966), her som 52 åring  



Side �  av �2 5

– Det det kommer an på er at parkene blir riktig utformet, fagmessig utført og siden passet slik 
at ødeleggende krefter ikke slipper til før parkene ved sitt vakre utseende beskytter seg selv».  
         
Betrakter man i dag de ulike parkarealene knyttet til Jessenløkken, skal det lite til å oppdage 
at nettopp denne grunntanken er årsaken til at boligområdet ble en suksess, og fortsatt er det. 

Jessenløkken eier to «semiprivate» parkrom; den ene der Herzbergs gate og Jacob Aalls gate 
skjærer sammen, og som på folkemunne kalles «Lille Jacob, den andre der Jacob Aalls gate 
møter Fagerborggaten. Begge er levende fortellinger om Røhnes parkideologi der bolignære, 
små sosiale møteplasser, trivsel i fellesskap og folkehelse sto mer sentralt enn de 
sentrumsnære eliteanleggene. 

Nåværende tilstand 
Etter nærmere hundre år, er spesielt «Lille Jacob» kraftig slitt. En tilstandsgradanalyse etter 
Norsk Standard 3424 tilsier en Tilstandsgrad på 2-3, altså i forfall og nærmende strukturell 
kollaps. Fonteneanlegget fungerer ikke, faste belegninger glir ut og grønne arealer er trampet 
ned.  

Det er vår ambisjon å tilbakestille parken til TG0-TG1, altså tilnærmet i ypperlig stand 
innenfor rammene av den historiske utformingen fra 1920-årene. Det forefinnes fotografisk 
materiale som muliggjør dette. Se for øvrig svært enkel prinsippskisse på siste side. 

Hvorfor? 
Vi opplever «Lille Jacob» som en miniatyr av en bydelspark, eller en «Pocket Park» som ofte 
er betegnelsen på slike småparker i godt regulerte boligområder i engelskspråklige land. Vi 
mener at en tilbakestillelse av «Lille Jacob» til hva den en gang var, er et vesentlig kulturløft 
for Fagerborg som et hele, og har tro på at tiltak her vil få ringvirkninger i bydelen vår. 

Anleggstekniske utfordringer er slik vi forstår det enkle og overkommelige, men vi, altså 
sameiet Jessenløkken, makter ikke det finansielle løftet som skal til. 

Hva? 
Med bakgrunn i frivillig og gratis hjelp fra parkfaglig hold i nabolaget (Tor Smaaland), foreslår 
vi følgende: 

Avgrensning 
Parkrommet var opprinnelig omrammet av en lavt gjerde. Dette bidro til at fotgjengere fulgte 
fortausløpene. I dag krysser fotgjengere parkrommet som naturlige «shortcuts» fra gatehjørnet 
etterfølgende fotgjengerfeltenes oppmerking. Tråkkstiene er en gang på 1980- tallet søkt 
begrenset med betongstein satt som gressarmering, men uten suksess.  

De store, skyggende trekronene fra parkens fire omlag 100-årige vitale og friske lindetrær og 
to trolig yngre og like friske bjerketrær skygger sterkt. Det er ikke mulig å etablere en 
tradisjonell, slitasjetålende gressplen i skyggen. Tråkkslitasje i gressdekkete arealer må derfor 
nødvendigvis avgrenses sterkt. De opprinnelige plantefeltene er visket helt ut. Årsaken er mye 
av den samme: Uheldig tråkk og skygge 

Vi ønsker oss derfor de lave gjerdene tilbakeført i sin historiske form. Materialene er 
værbestandig treverk og svarmalte jern. Vi estimerer en kostnad på kr: 70 000.-. 



Side �  av �3 5

Beplantning 
I det vi med rimelig sikkerhet vet er er den opprinnelige grunntanken for parken, ligger to 
plantefelt på hver side av den sentrale skiferplassen avgrenset av to brolagte, buete stier. Vi 
ønsker å reetablere plantefeltene (se skisse siste side), og da i en narrativ, pedagogisk 
naturfaglig kontekst med barn og ungdom som målgruppe.  

Det ene feltet ser vi således for oss tilplantet med tilnærmet paleobotaniske vegetasjonstyper, 
altså skyggetålende planter med historie tilbake til dinosaurenes tid (perm). Eksempler kan 
være ulike bregne-, mose og prydgressarter, busker som magnolia eller trær som Ginkgo 
biloba.  

Det andre feltet fokuseres det på etnobotanikken, altså på menneskers nytte-/matplanter. 
Eksempler kan være sommerplanter som mais, stauder som rabarbra, busker som rips og 
frukttrær. Vi estimerer en kostnad på kr: 70 000.- fordelt på to like store deler i de to 
plantefeltene (kr: 35 000.-).   

Forutsetningen for å få dette til er nevnte lave gjerder og tilførsel av god jord. 

Faste dekker 
Skiferhellene som danner plass rundt fontenen er tross noe setninger og løft fra trerøtter i god 
forfatning. Videre setninger og rotløft kan påføre hellene bruddskader. Det er derfor ønskelig 
å legge om skifergulvet med eksisterende skifermaterialer. Vi estimerer en kostnad på kr: 40 
000.-. 

Brolegning 
De to buete, brosteinslagte og historisk opprinnelige stiene som fører fra fortau til 
skiferplassen er i god forfatning og beholdes som de er.  

Fontenen 
Vannspillet i fontenen er ødelagt. Årsaken er trolig tiltetting eller brekkasje av tilførselsrør. 
Etter vårt syn er det like greit. Den opprinnelige konstruksjonen forutsatte en åpen kran med 
løpende tilførsel av nytt vann som siden forsvant i overløpet. Et slikt forbruk av kommunalt 
drikkevann for drift av en fontene ville trolig vært utenkelig i dag. Vi har funnet en enkel og 
rimelig løsning for å få fontenen i drift med lukket sirkulasjon av vann: 

En elektrisk drevet flottørpumpe plasseres i en 200 liters sisterne satt ned i kummen til side 
for fontenebassenget. Overløpet føres tilbake til sisternen. Eksisterende røropplegg kan 
følgelig gjenbrukes. Vi estimerer en kostnad på kr: 70 000.-. 

Lyden av rennende vann er en vesentlig trivselsfaktor i store og små parkrom. Lyden fungerer 
også som avdempende på uheldig støy. Bak sittebenkene ved fontenen i dette lille 
parkrommet står en transformatorkiosk i betong. Denne bærer en kontinuerlig, lavfrekvent 
durelyd som virker sterkt forstyrrende for besøkende til parkens benker. Lyden av vann som 
faller, vil skjerme vekk mye av duren. 

Hvordan? 
For de mer grunnleggende, faglige arbeidene som reparasjon av fontene, omlegging av 
skiferdekke og gjerder og maskinelt jordarbeid, vil vi benytte oss av parkfaglig og 
anleggsgartnerisk kompetanse. Tilførsel av jord og planting gjennomføres i god dugnadsånd i 
samarbeid med naturfaglige lærekrefter og elever ved Marienlyst skole. 

Etter ferdigstillelse er det ønskelig å benytte denne Norges minste, store park som biologisk 
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og historisk læringsplass for barn og unge. 

Finansiering 
Sameiet Jessenløkken har ikke parkmidler ut over kostnader til løpende, faglig skjøtsel av våre 
relativt store arealer. Næringsdrivende på Jessenløkken har søkt og mottatt kr: 45 000.- fra 
Sparebankstiftelsen med den forutsetning av at midlene går til «grønne miljøtiltak rettet mot 
barn og unge» der «Lille Jacob»-parken er arena. Midlene er tiltenkt den paleobotaniske 
plantesamlingen i det andre plantefeltet samt noe informasjonsmateriell. 

Med en anslått samlet kostnadsbilde på kr: 300 000.- er det er vårt håp at Oslo kommune, 
Bymiljøetaten vil se med velvilje på vår søknad om kr: 35 000.- i tiltaksstøtte for 
beplantningen. Vi søker øvrige midler fra Oslo kommunes tillskuddsordning til kunst- og 
kulturtiltak. Om disse tilskuddsmidlene ikke kommer på plass, vil vi likefullt gjennomføre 
beplantningene og da som første «byggetrinn». Den etterfølgende driften av parken legges 
inn under den øvrige parkdriften i sameiet.  

Kulturløftet 
Forfatteren og ordkunstneren André Bjerke benyttet seg av lommeparken «Lille Jacob» og var 
visstnok ofte sett sittende på benkene i parken. I januar 2018 ville kunstneren fylt 100 år. Vi 
har tatt tak i nettopp dette og inviterte i januar i år nabolagets barn og voksne til en enkel 
forestilling med opplesning av Bjerkes barnedikt. Det ble en stor suksess. Vi ser for oss flere 
Bjerke-arrangementer fram mot 100års-dagen. 

Slik ser vi altså for oss at «Lille Jacob» i årene framover også blir en liten, utendørs arena for 
natur- og kulturopplevelser i nærmiljøet i vår bydel. Vi kaller den Norges største minste park. 
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