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En byvandring På
7. juniplassen

Et Nyeycc, signert arlciteltkontoret Snøhetta, har reist seg på 7' iunipksser' t+er vft def stå ti*

ære for et skirenn som skal finne sted i byen vår i det Herrens Ar 2011. Deretter skal det

forsvinne, sier de som har greie på slikt, åg som attpåtil hevder å tro på det' Men her står

det Rå, åg tw forlengpst - tå**et uære UDpostens redaldør - fått kallenavnet "Smørebuao.l
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SvlæworTulrrrassrtvl Om den bærer sitt navn

med rette, er ikke godt å si. Strengt tatt bærer ikke

plassen noe som helst, ikke engang sin egen

grua*flaæ. Slik pl"suet i nyere tid hff ftemstått'er

den en fullt ut kunstig konstruksjon, båret oppe

av underjordiske stålbjelker, buer, søyler ogsten-

dere. Det som tilsynelatende går for å være bakke-

nivå, er i virkeligheten taket over vestibylen' ven-

terommet og ekspedisjonslokalene for National-

theateret j ernbanestasjon.
Hva rnøter en vandrer som. rråtte ha. forvillet

seg hit etter å krysset trikkesporene i Drammens-

veien (unnskyld, nå: Hnrn* Jfuersgøef På som-

merstid vil hans eller hennes blikk sveipe over en

stor, åpen og forblåsr flate i glatt, lys betong. Flatsn

skråner svakt ned mot en bred, men delvis falle-

ferdig trapp som fører videre ned mot Haakon

VIIs g*æ,rned utsikt mot Rådhusplassen og

Akershus slott og fesrning. Et goldt tomrom av en

plass, blottet for netudigvegetasjon, nren fomø&s-

vis møblert med sittebenker og potteplanter, eller

re$ere sagt noen bortliomne betong- og alumiui-

umskasser med littjord oggrønt oppi' Og, ikke å

forglemme, midt på plassen, en mørk granittsok-

kel rned en btossestatue av eu barhodet kong

HaakonWl, signerr billedhuggcren Nils Aas.VeI

ild<e dermest inspirerte verk &å dfffrc begev€d€

kunstnerens hånd, men monumentet har nå stått

der siden 1972.Lenge nok til at det er blitt et ak-

septert og nesten kjært trekk i bybildet.Ved nord-

enden av plassen lå engang et etablissement som

kalres Kongeærrassen. Et tåppert men nederlags-

dømt forsøk på å drive utendørsrestaurant i et

vrrhardt og nitnist ingenman*land. Kongeterras-

sen er borte nå. Mrnge arr våre yngre kollegerkan

knapt minnes at 7. juniplassen noensinne har sett

annerledes ut.
Men det har den. På 1960-tallet rommet plas-

sen en litt slitent utseende, gresbevokst jordteig,

som nred noe velvilie kunne kelles en plen- En

mainatt i 1965 skulle plassen også bli åsted for den

mest dramatiske hendelsen i de norskåritbke foq-

bindelser siden Den AnnenVerdenskrig. I Oslo

ble det arrangert Britisk lJke med innlagt handels-

messerog på 7. juniplassen hadde man reist en gild

utstillingspaviljong. <Timingen)D vår ikke heldig -

tÅant norske eksportører hersket en heller rur

stemning etter at Storbritannia nettopp hadde

innført et eksrraorrilinærirrpøtargift i strid med

EFTA-reglene. Unfair og usporfy, - Petfidious

Albiont Og det hjalp ikke engang det spor at

EFTAs Sterke Mann, Norges handelsminister

KåreWilloch, Ieste britene teksten som bare han

ktrnne det, Blar* dem som ble rammet av avgiften

var en forretningsmann som ikke kunne styre sin

forbitrelsc. Han setts i stedet -i nattcæ rrnrhn og

mørke - fyr på pavitjongen, som brant ned til

grunnen. En sotete flekk på T.juniplassens

historie...
Men nabolaget har mer å by på-NettoPP her'

pa brinken mellom den fordums Drammensveien

og Ruseløkl:ræien, kneiser Det Kgl. Norske (Jten-

riksdcpætemerrt. Med sel.tdkker gtådighet leg€er

departementet beslag på to fa, undertiden tre)

kvartaler av hoveclstadens flotteste tomt. ller Iå i

sin tid Kristianias mest belastede og beryktede

slumstrøk, S folkemunne kalt <Røverstateneo eller

<AJgier ogTunis>. Etter garnle bilder å dømme

1 Enhver antydning om

et betegneliaa skulle

bero på at kåkens

plassering dryldes noen

form for smørekultur, mi

awises som grunnløs

og ondsinnet.
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i#tallaftn i
iårt udtrlatelige
nasjonsbyg-
glngsprosjekt

rld:

ikke bare en fattigslig, rren glennornført lugtrber
bebyggelse, som imidlertid forlengst har veket plas-
sen for byens mest prangende bygningsmasse. En
bygningsmasse som, sailunen med brinken som
den ligger på, har fått det fornemme navnet
VxtoriaTinasse. Mer om denne i et ånn€t nusrmer.

EN xaro vINrERsoL stryker oss blidt om kin-
nene. &recn knkker r*ndcr Gore-Tex-skoelre
mens vi griper oss i å kaste et nytt blikk på Smø-
rebua. Hvorfor går noen ulrnende assosiasjoner
plutselig til skjebnen som rammet den britiske pa-
viljongen? På dette selvsamme stedet har nå Smø-
rebua lått plass, som et forvarsel om en begivenhet
som skal komme. Et vårdøger som forteller om en
forestående na{ional dugnad, hvoe vi atter ell gang
skal vise verden vinterveien. Et stolt budskap om
at skiløpernasjonen har in'øitert ril en varm og in-
kluderende idrettsfest, en utvidet kulturuke, nok
en installasjon i vårt uavlatelige nasjonsbyggins-
proqjekt. Når det kommer til srykket (hvillret det
stundom gfør), vil det bli en jippo midt i blinken
for Sedrelandpts otredørrrmebestrebelser,.FJer .er vi
pååjemmqbane- Defte er noe vi kan;tenk bare på
Lilleharnrner-Ol med Fakkelstafetten og det helel

I andre land synes man ofte det er OK å hegne
om Iandets kulturarv og ta vare på praktbygninger

2.2,

fra en svunnen tid. Ikke som
døde sLall, meo som levende

instituqjoner som vitner om
kor riruitet og historiebevisst-

het. Norsk kulturpolitikk

armo 2009 garurpå å firlle
opp Bjørvika og Vestbanetom-
ten med nye såkalte <signal-
byggr samtidig som eksiste-
rende, æreverdige institusjoner

{\io.algallerieg Hisrorisk
Museum" Munch-mus6et,
Deichrnanske bibliatek osn )
raseres, og de praktbygninger
som har huset dem, dømmes
til forfall. Historieløshet er
blitt vårt mantra, vår smule
kulturaw gir ad helveæåen-
I et slikt perspektiv fremstår
plasserlngen av Srnørebue rett
andsynes hovedinngangen til
selveste UD som et relativt
uskyldig uttrykk for vår nasjo-
nale selvforståelse. Kanskje gir
den 7-junipJassen er,lkr ha!ry
preg. Men hører ikke nettopp

harry-åktoren med? Rett ogslett sorn et kultur-
uttrykk på et nivå som vi kan være rimelig kom-
fortable med.

Smørebua speiler seg i nordfasadens glassflater.
Hva den tilfeldig forbipasserende ikke kan vite, er
at rett der inne, bak glasset, lå engeng €t bibliotek.
Det er allerede lenge siden, fra før den tid UD
b"gyoæ å titu.lere seg selv sorn er4 wøfunw leunn*
skapserganisasjoø. Flvor biblioteket tok veien, vet
knapt noen lenger. Og hva skulle man egentlig
med denslags, lissom?

Men hva skal en si om arkitekturen? Er det
mulig å nyte syaet av denne troskyldig påtren-
gende nykomlingen? Nøkternt sett er dette kun
-en eokek onr enn litt selvhøytidelig utforraet
trekasse med stående bordkledning i glinsende
parker-kvalitet. Men den er også noe mer: Mani-
festasjonen av en id6, unnfanget og klekket ut i
Mangfoldåret 2008. Fofatteren av disse linjer er
iagen stor ber:ndrer av Snøåettas giennomgfunde
oppskrytte produkter, men dette er ikke det verste
de har f,rembrakt- Og er den egendig så nralpla*-
sert som rnange vil ha det til? Her har den blitt
tildeh roflen som eil ikke helt ueffen le-vegg mot
den ellers nakne langsiden av et forblåst og ufer-
dig byrom. Kanskje den bør {å stå. iii


