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En by er som en levendeorganisme.Den er i stadigendring,det være AV ODD GUNNAR
segi vekstelleri forfall. Bestsom du trodde du kjentebyensansikt,så SKAGESTAD
ja-vel-oppleoppdagerdu nyetrekk.Trekksom gir a-ha-oppievelser,
velser,hva-såeller $r-opplevelser.
Trekli som r-ekkertninner og fremkaller nostalgi,som gir nv kunnskapeller sori rontlrlertbringertor
fremtiden.Tiekk som stundom stemmertil undring, og som endogi de l.tterstsjeldneog heldigeøyeblikk- kan ansporetil dåd.
Ingen burde ha erfart dette bedre enn Blvandreren (... og denne
skikkelsens
noe mindre reflekterte,men dog næreslektning,Byvankespennerden konren). Men nei, i deresindolentebevissthetsverden
templativekraft sjeldenhøyereenn til en forbigåenderefleksjonover
Odd GunnarSkagestad,
tingenesforgjengelighetog fornyelsenes
innhold og vesen.
Mer kan da vitterlig heller ikke forlangesav en tilfeldig byvandrer født'1944,mag.art.i
ellerbyvanker.Men hvorfor ikke - om enn for en stakketstund- sette statsvitenskap.Arbeider i
segselvi deressted?Vi følgerdem på måfå gjennom noen av Riks- Utenriksdepartementet,
hovedstadensmest iherdig asfalterteinnmarker, traktene omkring har utgitt en rekkefagbøkerog vært en aktiv
7.juniplassen,Victoria Terrasse
og Ruseløkkveien.
skribentog samfunns-

7 . J U N I P L A S S E N- E T B Y R OM I FORANDRING
debattantbl.a.som artikoppsittereunder kelforfatter i St. Hallvard.
Senhøstes
2008kom Det Kgl. Utenriksdepartements
vær med at noe uventetvar i ferd med å skjei nærmiljøet,klossopptil
hovedresepsjonen.
Et nybygg,signertarkitektkontoretSnøhetta,reistesegpi 7. juniplassen.En bygningtil ærefor et skirennsom skulle
finne sted i byen vår i det HerrensÅr 2011.En fremmedartetkonstruksjon som av vittige tunger raskt fikk kallenavnet<SmØrebua>,
offisielt <VM-paviljongenn.Deretterskulle den forsvinne,sa de som
haddegreiepå slikt, og som attpåtil hevdetå tro på det.Mangetvilte,
men i mars 2012- bare vel et år etter skimesterskapet- ble byggverket faktisk demontertfor å gjenbrukeset annet sted.Og dermedvar
plassentilbakeførttil en slagsnormaltilstand,i den grad en slik måtte
finnes.
junipløssen!Omplassenbærersitt navn med rette,er ikke
Syvende
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godt å si. Strengttatt bærerden ikke noe som helst,ikke engangvekten av sin egengrunnflate.Slik plasseni nyeretid har fremstått,er den
en fullt ut kunstigkonstruksjon,båretoppeav underjordiskestålbjelker, buer, søylerog stendere.Det som tilsynelatendegår for å være
bakkenivå,er i virkeligheten taket over vestibylen,venterommet og
jernbanestasjon.
ekspedisj
onslokalenefor Nationaltheateret
Hva møter en vandrer som måtte ha forvillet seghit etter å ha
kryssettrikkesporenei Drammensveien(unnskyld,rå - etterbystyrer.edtaki april 2006:Henrik Ibsensgate)?På sommerstidvil hanseller
hennesblikk sveipeover en stor, åpen og forblåst flate i glatt, lys
betong.Flatenskrånersvaktned mot en bred, men delvisfalleferdig
trapp som fører videre ned mot HaakonVIIs gate,med utsikt mot
og AkershusSlott og Festning.Et goldt tomrom av en
Rådhusplassen
plass,blottet for naturlig vegetasjon,men forsøksvismøblert med
sittebenkerog potteplanterellerretteresagtnoen bortkomnebetongog aluminiumskassermed litt jord og grønt oppi. Og, ikke å forglemme,midt på plassenen mørk granittsokkelmed en bronsestatue
av en barhodetkong HaakonVII, signertbilledhuggerenNils Aas.Vel
ikke det mest inspirerteverk fra dennebegavedekunstnerenshånd,
men monumentethar nå ståttder siden1972.Lengenok til at det er
blitt et akseptertog nestenkjært trekk i bybildet.Ved øst-endenav
somkaltesKongeterrassen.
plassenlå pe I970-80-talletetetablissement
i
Et tappert,men nederlagsdømtforsøkpå å drive utendørsrestaurant
et værhardt og nitrist ingenmannsland.Bryggeri- og Drikkevareforeningensdirektør PetterNome har i et avisintervjubedyretat han
hadde gode minner fra stedet.Slikt må jo bare stå til troende,men
er borte nå. Mange som til
forstå det, den som kan! Kongeterrassen
daglig ferdesi dette nabolagetkan knapt minnes at 7. juniplassen
noensinnehar settannerledesut. Men det har den.
På 1960-talletrommet plassenen litt slitentutseendegressbevokst
jordteig,som med noe velviljekunne kailesen plen.En mainatti 1966
skulleplassenogsåbli åstedfor den mest dramatiskehendelseni de
norsk-britiskeforbindeisersidenDen Annen Verdenskrig.I Oslo ble
og på 7.juniplasdet arrangert Britisk Ukemed innlagthandelsmesse,
senhaddeman reist en gild utstillingspaviljong.<Timingen>var ikke
heldig- blant norskeeksportørerhersketen hellersur stemningetter
at Storbritannianettopp hadde innført en ekstraordinærimportavgift i strid med EFTA-reglene.
Unfair og usporty,- PerfidiousAlbion!
Og det hjalp ikke engangdet spor at EFTAsSterkeMann, NorgeshandelsministerKåreWilloch, lestebritene tekstensom bare han kunne
det. Blant dem som ble rammet av avgiften,var en forretningsmann
som ikke kunne styre sin forbitrelse. Han satte i stedet - i nattens
mulm og mørke - fy, på paviljongen,som brant ned til grunnen.En
s r . HA L{ u o o+orz o tz l 4 2
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soteteflekk på 7. juniplassenshistorie.
Vi hensetterosstilbaketil februar2011'En
kald vintersol stryker oss blidt om kinnene.
Snøenknirker under Gor-Tex-skoenemens
vi griper oss i å kaste et blikk på VMpaviljongen Smørebua.Da bygget ble oppført, vakte det blandede, tildels temmelig
negativeog endog iltre reaksjoner.Hvorfor
plutseligtil
gikk noen ulmendeassosiasjoner
den vanskjebnesom rammet den britiske
stedethadde
paviljongen?Pådetteselvsamme
et nybygginntatt grunnen, som et forvarsei
om en begivenhetsom skullekomme.Et r-arnasjodøgersom fortalteom en forestående
nal dugnad,hvor vi atter skulle vise verden
vinterveien.Et stolt budskapom at skiløpernasjonenhaddeinvitert til en varm og inkluderendeidrettsfest.En utvidet kulturuke,nok
en installasjoni vårt uavlateligenasjonsbyggingsprosjekt.Og selv om det ennå gjensto
noen dagerfør Northug, Bjørgen,Johaug&
Co. hadde sikret gullet på vegneav oss al1e,
var suksessenalleredeet forutbestemt faktum. Synetav paviljongenbar bud om at når
det kom til stykket (hvilket det stundom
gjør), ville dette bli en jippo midt i blinken
for Fedrelandetsuopphørligeomdømmebestrebelser.Her var vi på hjemmebane.Dette
er noe vi nordmenn kan; tenk bare på Liileog det hele!
hammer-Ol med Fakkelstafetten
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ET NASJONALT- KULTURELT
TIDSSIGNAL
VM-paviljongen var et bygg som reflekterte
vår nasjonalekultur. I andreland synesman
gjerneat det er greit å hegneom landetskulturarv og ta vare på praktbygningerfra en
svunnentid. Ja,endogla dem romme levende
institusjoner som vitner om kontinuitet og
historiebevissthet.Ikke så her hjemme i
Kongeriket.Norsk kulturpolitikk i vår tid går
ut på å fylle opp Bjørvikaog Vestbanetomten
hvor hovedmed nye såkaltensignalbygg>,
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kraveneer at de skal værestygge,dysfunksjonelleog søkkdyre.Samtidig rasererman eksisterende,ærverdigeinstitusjoner (Nasjonalgalleriet,Historisk Museum,Munch-mus6et,Deichmanskebibliotek
osv.)mensde praktbygningersom har husetdem, dømmestil forfall.
Historieløsheter biitt vårt mantra,vår smulekulturarv går til grunne.
I et slikt perspektivfremstopiasseringenav VM-paviljongenrett ved
hovedinngangentil Utenriksdepartementet(UD) som et uskyldig
uttrykk for vår nasjonaleseivforståelse.
Kanskjegaden 7.juni-plassen
et litt harry preg.Men hørte ikke nettopp harry-faktorenmed?Rett
og slett som et kulturuttrykk på et nivå som vi kunne værerimelig
komfortablemed.
Tilbake i februar 2011kunne VM-paviljongenbeskuesmens den
speiltesegi departementets
nordfasadesglassflater.
Hva den tilfeldig
forbipasserende
ikke kunne vite, var at rett der inne bak glasset1å
engangetatensbibliotek.Det var riktignok tilbakei forrige århundre,
fra før den tid da UD begynteå titulere seg selv sorn en moderne
kunnskapsorganisøsjon.
Hvor biblioteket tok veien, vet knapt noen
lenger- om noen i det heletatt bryr seg.Men er'e så nøye'a?For hva
skulleman egentligmed denslags,lissom?
VN{-paviljongen- hva skulleen si om arkitekturen?Var det egentlig stort å si orn dennetroskyldigpåtrengendenykomlingen?Nøkternt
sett kun en enkelt - om enn litt selvhøytidelig- utformet trekasse
med ståendebordkledningi glinsendeparkett-kvalitet.Men den var
ogsånoe mer; manifestasjonenav en id6, unnfangetog utklekket i
Mangfoldåret2008.Mangt kan - og bør - siesom Snøhettasgjennomgåendeopp-hypedeprodukter,men dettevar ikke det verstede
hadde frembrakt. Og var bygningen virkelig så malplassertsom
mangeville ha det til? Her var den - sålengeden varte - blitt tildelt
rollen som en ikke helt ueffenle-veggmot den ellersnaknelangsiden
(hirpotenusen)av et forblåstog uferdig byrom. Slik som det nå atter
er blitt.
Sictransit,og kun nostalgienstårtilbake.Sukk ...
V T cT o n IA T ERRASSE_ FRA <RØvSRSTATER)TIL
MA K T E N S H ØYBORG
Men nabolagethar mer å by på. Hva møter vei en vandrersom måtte
ha karret segover 7. juni-plassenmed det bestemteforsett å utforske
nabolagetmot veSt-sydvest?
Som alleredebemerket,nettopp her på brinken mellom den fordums Drammensveienog Ruseløkkveienkneiser Det Kgl. Norske
Utenriksdepartement.
Med selvsikkereiermineleggerdepartementet
beslagpå to (ja, undertiden tre) kvartaler av hovedstadens
flotteste
tomt. Her lå i sin tid Kristianiasmest belastedeog beryktedeslumsr. HALL VARD
+ t z ot z l
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strøk, på folkemunne kalt <Røverstatene>
eller <Algier og Tunis>.
Etter gamlebilder å dømme ikke bareen fattigsliS,men gjennomført
luguber bebyggelse,
som imidlertid for lengst har veket plassenfor
som, sambyensmest prangendebygningsmasse.
En bygningsmasse
men med det platåetsom den liggerpå, har ffitt det fornemmenavnet
VictoriaTerrasse.
: :.
Det er et ruvende kompleks som fortjener, nei krever, å dvelesved noen stakkede øyeblikk. Æl tomtegrunn på hvert enkelt av de
tre kvartaleneer bastant og
definitir,t okkupert av sYære,
lukkede byggverk i karrdfasong rundt de indre åpne
gårdsrom"For det nordligste
kvartals vedkommende ble
riktignok ogsågårdsrommet
bebygget på midten av
1990-tallet. For å avhjelpe
departementets umettelige
plassbehov,så man seg her
nødsaget til å oppføre et
frittståendefem etasjerskontorbygg benevnt <Ovalen>.
Denne arkitektoniskegodbiten er imidlertid fullstendig
omsluttet av den digre ytre
konstruksjon og er derfor
usynlig for det utenforstående publikum. Neppe noe
stort tap. For en skuelysten
blvanker er her allikevelmer
enn nok av overveldende
sprsinntrykk, hvor hun eller
han enn snur og venderseg.
Samletfremstår de tre kvartaiene som et ekte, ærlig og helstøpt stykke rotnorsk kitsch av det
hemningsløstsensuelleslagetsom man i lystigestunderkan gripe seg
i å ønskeat Oslo haddehatt mer av.
Her vil den lettsindigeiakttagerkunne la sitt Øyeog sin fantasi
pirre, besnæreog forføre av en monumental orgie i ekstravagante
murpuss-fasader,
prydet med overdådigeprofiler, friser, reliefferog
4D
/2012
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rosetteri gips og stukkatur.Som en brautendevisuell murverksymfoni i tre satsergriner eksteriør-elementene
imot en, hvitmalteveggflater brutt av karnapper,søyler og pilastre utstyrt med korintiske
kapit6ler,på strategiskeavsnitt båret oppe av dristige dragereog
fremspringendeknekter i gedigenrød granitt, kunstferdigtilhugget
og bearbeidet.Den kritisk observanteiakttagervil kan hende fornemme at her er noe som mangler.Noen kanonløp stikkendeut fra
passendelavettporterkan ikke øynes,man vil forgjevesspeideetter
og hvor er luft- og panserskyteskårmed maskingeværmunninger,
vernskytset,missilrampeneog torpedostasjonene?
På gateplanivareberedskapav dør- og vindusgitre i rikt
tas borgensforsvarsmessige
ornamentertsmijern.Noen fullt utstyrt og opprustetfestninger Det
ikke,men dog et storslagentborg-anlegg.
Kgl. Utenriksdepartement
Slik kan vår blvanker la segforlede av synsinntrykkenetil å fabulere omkring de nostalgi-mettedeassosiasjonene
bygningskompleksetmåtte gi til forgangnetidersantattesikkerhets-og forsvarsmessige
behov.Frivolt tankespinnom uvirkeligetrusselbilder!Men virkelighetensverdengir segsamtidig til syneved de bastantefysiskesperrene som sØrgerfor at hele kvartalet er avstengtfor biltrafikk.
Sikringstiltaksom ble iverksattetter 22. juli-terroren,en påminnelse
mot de farersom truer et sårom det alvorsom leggesi beredskapen
bart rnodernesamfunn.Om fiendensom lurer kommer utenfraeller
innenfra,gjelderuansettdet gamlemottoet Si vispacem,para bellum
- hvis du ønskerfred,såvær forberedtpå krig!
Byvankerensom fredsomtflanererlangsmedVictoria Terrasse,
vil
likevelkunne ia sin oppmerksomhetfangesinn av mindre urovekkendeobjekter.Her kan skimtesfranskevinduer, fornemt tilbaketrukket bak portaler,altaner,balkongerog frekkefremspringmed fronter
skjermetog kransetav balustrader,brystvern,rekkverkog gelendere
ogsådissesmykketmed forformet av sortlakkertestøpejernstakitter,
seggjorteornamenter som blader, ranker, folianter, drueklaserog
rosetter.Og som om ikke d6t var nok, vil den blasertebetrakters
begjærligeblikk kunne beundre fasader,gavier,arker,karnisserog
gesimserkronet med takflaterbrutt i et virvar av vinkler.
Løftes siktlinjen enda et hakk, vil vår stadig stirrende,iherdig
kopendeobservatørbelønnesmed det halsbrekkende
synetav gotiske
spissbuer,videre oppoveri spredt orden en arrogant kolleksjontriumferendetårn og himmelstrebendespir,og på toppenav det heleen
veldigkuppel som heversegfreidig over det midtre kvartal.Et festlig
når de alleredeveibeslåtte
skuei grunnen,iallfall på en godværsdag,
frontfasadeneforsterkesmed struttende grØnnemarkiseri endeløse
rekker og geledder.
Senkesblikket, kommer et snedigmodernistiskinngrep til syneS T . HA L TVARD 4/20I2
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såvidtdet er. Meliom de to tredjeetasjeri det nordlige og det midtre
kvartalble det i 1990byggeten bro - en fullt innelukketgangbromed
veggerav glass.En artig detalj! Så diskret er broen utformet at man
knapt enserden før noen gjør degoppmerksompå at den faktisk er
der.En utvilsomt fornuftig konstruksjonsom tillater departementets
travle arbeidsmaur å bevege
seg tørrskodd fra 6n avdeling
til en annen.
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PE T ER S B o RG
Dette bemerkelsesverdige
bygningskomplekset,som strekker seg fra 7. juniplasseni
nordøst langsetterhele den
210 meter lange,prominent
beliggende
gatestumpen
Victoria Terrassemot sydvest,ble oppførti 1880-årene
av den velståendeKristianiagrossererenPeter Petersen.
Unektelig et verdig monument over byggherrensskapertrang og rausesmak. For
{
ikke å fremståsom urimelig
beskjeden,kaltehan anlegget
Petersborg.
f)et fortellesat da
ff] ffi
tr
u1lltill
grossererenflyttet inn, inviterte han kong Oscar II på
besøk for å vise frem sin
flotte bolig. Monarken ble
behørigimponert,men lurte
på hvorfor vertenikke hadde
tatt varetrekketav møblene.
Hvortil Petersenrepliserteat
d6t skulle han nok gjøre, så
;..ryG3F!fiTfi"TSt!.1I ililflil n
snart det måtteby segen til'-,la:=nrra.-+'.* .,
i
strekkeligfin anledning...
Peter Petersen,som foruten å være forretningsmann også var
Østerrike-Ungarns
generalkonsuli Kristiania,var i det heletatt en kar
med sansfor dimensjoner.Vår mangeårigeriksantikvar Harry Fett
gikk sålangt som til å si at det kun har levettre personersom har hatt
evnent1lå tenkestortheri byen;kongeneKristian Kvartog Carl Johan
- samtPeterPetersen.
:t
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Kast et blikk på Petersborgsfasaderog profil og du forstår hva riksantikvaren mente.
NarrnetPetersborger etter sigendegått i glemmeboken.Derimot
glemmesikke sålett at det var i dissebygningeneat okkupasjonsmaktens hemmeligepoliti bedrev sin bestialskevirksomhet fra 1940til
1945.Derfor vil en fotgjengersom tilfeldigvisskullebevegesegfra7.
juniplasseni retningVictoria Terrasse,
vanskeligunngå å få øyepå et
skilt på en av nordkvartaletskortfasader.Hva er dette for styggedom?
Det er noe såpynteligsom ett av Oslo ByesVelskulturhistoriskeskilt.
Men skiltet gir segtil kjenne som et slagi fleisen.Her, uten forvarsel,mØterblikket ordet Gnsr,qpo i storehvite bokstaverpå
mørkebiåbunn. Støtende?Heller en betimelig påminnelse
om et mørkt avsnitti landetshistorie,som ikke bør forties
eller tiisløres.Men innen han kommer sålangt,vil fotgjengerenkanskje ogsåha registrert at nordkvartaletshovedfasadefrembyr et grelt stilbrudd mot den øvrigebyningsmasse.Også d6t må tilskriveskrigens viderverdigheter.Et
alliert bombeangrepi 1944 rasertebygningensnordlige del,
som ble gjenoppbyggeti 1962.Ikke gjenoppbyggetslik som den
osloByes
Vels
blåkultur- engang\.ar)men slik som den tids arkitektermentedet burde gjøres.
historisk
skiltmeddystert
Og slik fremstårogsåanleggeti dag. Om ikke direkte furet eller
innhold.
værbitt, så dog lettere patinert - med akkurat så mange spor etter
historiens dramaturgi som en veletablert kulturnasjons utenriksdepartementbørha. I det indre såvel som i det ytre, en selvbevisst
og
dynamiskinstitusjon,som avspeilersin tid og denskrav.
Hva mer kan vel forlanges?
PÅ SPoRET AV DEN TAPTE TID
Det vil alltid forefinnes noe ekstra som den grådigeshjerte kan
begjære,men ogsåher?Har kan hendedette nabolagetmer å by på
for den som måtte gi segtid til å tre inn i rollen som turist i sin egen
by?Vi snakkerom en turist på jakt etter opplevelser,ikke nødvendigvis av det dramatiskeeller oppsiktsvekkende
slaget,men den type
på
unnfanges
sporet
opplevelsersom
av den tapte tid. Opplevelser
som spirerog modnesi det kontemplativemøte med dagensvirkelighet. Hva kan vel dissekvartalenetilby en vandrer som har kryssetsine
spor,til og fra 7. juniplassen?En blasertbyvandrersom har spasert,
promenert og flanertVictoria Terrassepå langsog på tvers,som har
mektige,prektigeog pregnanteåsader- og fortsynfartPetersborgs
satt har et åpent sinn for urbane miljøinntrykk? Kan dette golde og
ugjestmilde nærmiljøet romme fortellinger som kan gi fantasien
næringog settenåtidenog densvisjoneri perspektiv?
Like godt å nullstille forventningene.
s r . HAL T ' AR
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Utgangspunkteter alleredegitt. Man kommer ikke utenom UD. En ruvendebygningsbegiosog
massesom insistererpå å betraktes,
beundres.Et festligskue,men ikke uten lyter.
Som det gjernegår med urbane nærmiljøer,
har ogsådettepraktverketog ikke minst dets
omgivelser fått merke glefsenefra tidens
tann. Herfra kan man imidlertid orientere
segi aile himmelretninger.Vel, i hvert fail i
noenretntnger.
Under skrentennedenforog paralleltmed
Victoria Terrasse,i hele denslengdeog med
1å i gamle daeer
front mot Ruseløkkveien,
hirddeforn som
Basarene
Ruseløkk-bctsarene.
i to etasjer,br ggeti
langstraktesøyleganger
rød murstein- omtrent som de basarhaiiene
som Rikshovedstadenfortsatt kan fremvise
ved Oslo Domkirke (<Kirkeristen>)og på
Youngstorvet.På nedsidenav Ruseløkkveien,
langs Munkedamsveienog ned til den forfrem til 1960-taldumsVestbanestasjonen,lå
let en tett forsamling upretensiøseforretnings- og leiegårder.Rene slummen, naturligvis. Dessuten lave nok til at Victoria
kutlne dornipompØsefasadereklie
Terrasses
nere byrommet med fri siktiinje ned tnot
og havnen,og med et overrådhusbryggene
blikk videre mot AkershusSlott og Festning.
Men på 60-tallet ble Pipervika,som i mellomtiden var blitt omdøpt til VestreVika,
innhentet av moderniteten.Leiegårdeneble
jevnet med jorden.Byrommetmed de tidligere åpne siktlinjer ble omhyggelig tettet
igjen med en tidsriktig betongjungelbestående av sterile fon etningsbyggog et inneklemt, forskremt Konserthus.Samtidig gikk
med i dlagsuget'.De var
Ruseløkk-basarene
ikke trendy nok for den nve,nv-brutalistiske
virkelighet.I basarenessted fikli man Vikøpå gateplan(iallfall på dagtid) en
terrassen,
noenlundelevendetrafikkåre og handlegate.
På avsatsenover mØterblikket en bedr'øvelig
rekkemed trangeog stort settfraflyttedefor-
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og -dører.Her har den permanente
retningslokalerbak glassvegger
depresjontatt bolig i en forhutlet svalgangbak en bred, langsgående
frontveggi det fordums motematerialetnaturbetong.En frapperende
kontrast til den bakenforliggendebygningsmassesarkitektut hvis
man har sansfor slikt.

TRnpppNn
Kontrastenestid er ikke omme. Eller hva skal man si om trappen,
bindeleddetmellom Vika-terrassenog inngangen
dettespektakulære
jernbanestasjon?
En trapp som samtidigknytter
til Nationaltheateret
7. juniplassensammenmed Haakon VIIs gate,ja som utgjør selve
fra Det Kgl. SlotttilAkershusSlottog Festning!
midtleddeti synsaksen
Det er en trapp som man skullelete lengeetter,haddedet ikke vært
for at den er såsnublendenær.Her har da ogsåmang en ellersstødig
byvandrersnublet- helt sidentrappensførstebyggetrinnen sur vårog
dag i 1965ble åpnet med hornmusikk, snorklipp,gateløpstevling
varme vafler. Det skulle ta ytterligere seksåt føt trappen sto ferdig i
hele sin bredde.Da var den alleredei ferd med å gå i oppløsning.I
mØtetmed norsk standardhelårsklimafikk naturbetong-elementene
en nådeløsskiebne.Noen fikk likevel gledeav den vedvarendeoppmed
smuldringenog det opptrappedeforfall.En botanikk-professor
nedslåttblikk skalha registrertnærmere30 ulike flora-artersom har
skrinnejordsmonn. Fortsetterdet
funnet fotfestei trappesprekkenes
slik, blir trappen verneverdig.Men nei, våren 2011 tok vedlikeansvar.Deler av trappenble sperretav,de verste
holdsmyndighetene
hull og sprekkerble hastigfrlt igjenmed mørtel avvarierendebeskaffenhetog kontrasterendekonsistens,vel egnettil å gi trappen et permanentprovisoriskpreg.Men sommeten2012ble skikkeligerehabiliteringsarbeiderigangsatt,så får vi se hvordan resultatetblir denne
gangen.
Nabolagethar flere trapper å fremvise.En godt medtatt vindelmidtparti
trapp fører fra Victoria TerrassegjennomVika-terrassens
Noen skritt overveien,og man befinog like lukt ned i Ruseløkkveien.
En tung og massivkonstrukner segplutseligi Konserthus-trappen.
sjon i granitt - med sider såblankpolerteat de skinnersom marmor
- og bestsom det er,gårferdenvideread undasinntil man har havnet
helt nede i Munkedamsveienseksosftlte skyggeverden'om man da
ikke har stansetopp underveis,gjort helomvending,og dermedopper noe mer enn en vanlig trapp. På vegdagetat Konserthus-trappen
gen bak en bred avsatsblir det bekjentgjortmed store bokstaverat
Enda et sett storebokstaverforKonserthusterrassen.
detteer selveste
teller at terrassenhuseren av byensbestbortgjemtekulturinstitusjoDen første 'n' i navneskiltet var riktignok i
fler, Stenersenmuseef.
+ t z ot z l
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mangeår forsvunnet,men haddei 2010lykkeligvisatter kommet på
plass.Men bevares,inngangspartietvirker tilforlatelig nok når man
først ffir øyepå det.Musdetble åpneti 1994for å gi plasstil flerestore
kunstsamlinger som Oslo kommune hadde mottatt som gave,
herunderverkenesom idrettsmannen,aksjespekulanten,
forfatteren,
jentefutenog
kunstsamieren,
mes6nen Rolf Stenersen
(1899-1978) hadde etteriatt
seg.Her inne i trappenligger
kunstverkenetrygt og godt så skulle man kanskjetro men Oslo kommunehar liilet det annerledes.
Stenersenmusdets dager er talte.
Thnkener - eller har r.ært at det skal innfusjoneres i
Munch-musdet(som ogsåer
truet med å skulle fraflyttes
fra sitt hjem på Tøyen).
Byrådetsplan var deretterat
de to mus6ersammenskulle
stillestil skuei en fiortenetasjersgapestokkøsti Bjørvika;
fortellingenom Lambdø- et
arkitektoniskuttrykk så heslig at det uvegerlig måtte
utfordre godtfolks estetiske
fatteevne, et gespenstsom
ville skremmefandenpå flatmark når den tid måtte
komme. Etter kommunevalget i 2011 måtte disseplanene stilies i bero i påvente
av aiternative utredninger.
Det gamle munnhellet siste
ord er ikke sagt har trolig
fortsattgyldighet.

PÅ nnrr HYLLE?
Flyttinger øyensynligtidensløsen.Såfår det heller væreat de problemenesom skalløses,ikke alltid er like åpenbare.
Noen har sysletmed tanken om å flytte hele UD til Vestbanetomten. Mangetror faktisk at noe slikt alleredeer blitt bestemt.Der
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vil departementeti så fall få lov til å dele husværemed fusjonsmonsteret <Nasjonalmusdetfor kunst> i ett eller flere av de nsignalbygg>
som makthavernehar forkynt skal reisespå dette stedet.Et staut prosjekt som vil sørgefor å tette igjen et av Hovedstadensfå gjenværende
åpne byrom, samtidig som man får et sårt tiltrengt påskudd til å
En slik raseringhar gjennom
raserede frededeVestbane-bygningene.
de siste20 år vært en høyprofilert sak for byens vandalkrefter,som
har lansert stadignye kreativerivnings- og nybyggingsforslag.
mensrommet bak er
For tiden huseranleggetNobelsFredssenter,
disponert som parkeringsplass,oppdelt og kranset av høye trerekker.
Kan hendeikke den optimaleløsning,og uansetten torn i kjødet for
kultokratiets utbyggingskåteog klåfingrede operatører.Fra ddt hold
forventesingen pardong. Striden mot historiskebygningersåvel som
mot byensgrønne lunger må føres skånselløstog uopphørlig, som
Lenin kunne ha sagtdet.
Men i samboerskapmed et stort Nasjonalmus6umkan Vestbanen
likevel bli i trangestelaget for et fortsatt ekspansjonslystent
departement. Æternativt vurderes derfor en plassering50 meter lenger vest
- den såkalte<trekant-tomten>som utgjør en smal grøft inneklemt
Dokkveienog bebyggelsen
påAker Brygge.
mellom Munkedamsveien,
Rett under bakkengår et tunnelløp,så kjellerener alleredepå plass,
for å si det sånn.
Hvor det skalbli av UD, er det ennåingen som vet. Mangevil mene
at departementet,nettopp der det nå engangbefinner seg,faktisk har
havnet på sin rette hylle i bylandskapet,en hylle som oserav historisk
susendesymbolikk. Skalvi vågeå tippe at det til syvendeog sist er slik
det går?Litt trangt, kan hende, der det troner på den smalebrinken
Enkeltehar påpekt at de departeover skrentenattom Ruseløkkveien?
mentaleplassbehovmå kunne avhjelpesved innvendig oppgradering,
eventuelt supplert med overtagelseav noe av den eksisterendebygningsmassen
i Kronprinsensgate(somløperparalleltmed- og umiddelbart bak - Victoria Terrasse).I så fall vil departementetiallfall
unngå å bli en brikke i den ulykksaligeVestbanekabalen.
Vår venn byvandreren vil neppe bli avkrevet noen mening i så
måte,men vil greit måtte avfinne segmed at oppsitterener et forvokst
monstrum av en øvrighetsetat,produktet av en knoppskytingsprosess
som har skjedd i takt med Norgesselvpålagtemisjon for å avbøteall
verdens fortredeligheter. Et engasjementsom ikke minst avspeiler
landetsumetteligebehov for å settesegselvpå verdenskartet- som et
etterslep av det 19. århundres stadig vedvarendenasjonsbyggingsprosjekt.
Er vi der nå, mon tro? I
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