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Skarp debatt" Flanen om'å
forslme byen med en statue av
kong Olav Y utført av billed-
huggeren Knut Steen, har ut-
løst mange kommentårer - de
fleste negative. Den fiest tref-
fbnde karakteristiliken stod
trolig kunsthistorikeren Tom-
my Sørbø for: En krysning
mellom Ardebys grunnlegger
Cornelius Kvakk og den hen-
farne nordkoreanske diktato-
ren Kim-il-Sung.

En annen kunsthistoriket
rnag.art. Jan Kokkin, omtaler
saken i en artikkel iAftenpos-
ten Aften 6. ds. under over-
skriften <Virkelig skivebom
av Knut,Steen>>. Og Ko}kin er'
ikke nådig i sin dom: <Knut-Steens
statue av kong Olav bør ilike reises,
hverken på Rådhusplassen eller noe
annet sted>>. så lang;t br det ikke van-
skelig å være enig meil Kokkin. Og
enigheten blir ikkemindre når Kok-
kin erklærer at <<Dette er bare ikke
kong Olav slikvi husker ham!>

Nei vel. Men hvordan er det egent-
Iig Yi husker kong Olav? For de fleste
er.det ett bilde som fremfor noe an-
net gjengir vårfolkekjære monark
stik vi helst vil huske rr-am: Bildet av
kongen påtrikkeu i anorakk og ski-
lue påvei til Marka. Bildet hvor han
forgjeves forsøker å betale trikkebil.
Ietten. Bildet av kongen trygt sittende

Bildet av kongen på trit<kenn i anofalck og skl-
lue på vei til Marka, slik lrusker vi kong Olav;
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på,et hverdagslig trikkesete. Og der-
med flyr assosiasjonene tilbake tit
Steens statue-utkast: For her ser vi
kongen nsk en gang på trikken, m€n
sitteplassene er opptatt, så kongen
rnå stå. Og han står i tettpakket fol-
ketrengsel og holder seg fast,,med.
høy1e arm tungt løftet mens hånden
famlende gnper etter stroppen - d.en
usynlige - som henger ned fra taket i
trikkekup6en.

Mange vil nok mene at javel, - kong
Olavvar sannelig en drott som hangi
stroppen for sitt folk. Men det var kan
hende ikke akkurat den syrpbolikken
ståtuenskullemålbær€..; - :
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