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Denne artikkelen omhandler en del utvalgte eksemplerpå hvordan
denneoppgavenhar vært håndtert i Norgeshovedstad.I tillegg vil vi
kasteet skråblikkpå dettespørsmåleti lys av den doktrinen som senere
skullebli nedfelt i venezia-charteret
- et programdokumentsom både
bidrar til å forklarede arkitektoniskegrep (og evt.feilgrep)som ble tatt
i vår nærefortid, og som kastersinelangeskyggeroverbygningsmessig
praksisi dagensNorge.

Sxecnsrao

NesIoNeLGAtLERlBr bleetablertirs37 og rommerlandetsstørste
Gunnar
offentligesamlingav malerier,tegningerog skulpturer.Siden1881har
Skagestad, institusjonenhatt tilholdsstedpå Tullinløkka i oslo, mellom Kristian
født1944,
4.sgateog Kristian Augustsgate,og med gateadresse
lJniversitetsgaten
mag.art.i
hovedåsadeer vendt mot østlsydøst,og danner
,13.Nasjonalgalleriets
statsvitenskap.
Harutgitt
6n sammenhengende
vegg som dekker hele kvartaletskortside mot
en rekkefagbøkerog
Universitetsgaten.
vært en aktiv skribentog,
Slik har det ikke alltid sett ut. Da bygningenvar fullført (lS8l) og
samfunnsdebattant
bl.a.
ble innviet (1882),utgjordeden kun ca.en tredjedelav den nåværende
somartikkelforfatteri
bygningsmasse,
og omfattet det som nå er midtpartiet av hovedfasaSt.Hallvard.
den. Senerepåbyggomfatter en sydfløy,som ble tilføyet i l907,og en
nordfløy,somkom irgzL.Disseble oppførti sammeslagsmaterialeog
'i
Forfatterenhar valgt å
sammestilart som midtbygningen,og dannersammenmed denneen
benytteformen<gaten>i
symmetriskog sømløshelhet.
artikkelen.
For en tilfeldig iakttagerfremstårNasjonalgallerietsåledessom 6n
sammenhengende
bygning- ett byggverkfra 6n og sammestilepoketil trossfor at de tre delenespennerover et tidsrom på 43 år.
Dette forholdet har sin forklaring i at bygningenble oppført etter
den sammeopprinneligeplan - arkitekt Heinrich Ernst schirmerstegninger- som utgjordeet gjennomtenkthelhetskonsept.
Schirmerdøde
odd
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Nasjonalgalleriet
oppført i tre etapper
over en periodepå 43 år.
Likevelfremstårbygningen somhelhetliguten
stilbruddog kontraster.
Bygningenble til før
kom
Venezia-charteret
til verden,..

i 1887,men de to sistepåbygningeneble gjennomført av hans sønn,
arkitekt Adolf Schirmer,som ogsåhadde deltatt i byggingenav den
opprinneligedelen.
Men detteer ikke heleforklaringen.I norsk arkitektoniskstilhistorie
representererNasionalgallerietsluttfbsenav den såkalte<historismen>
- en epokeda det synteså værefritt fram for å forsynesegfra - evt.
ogsåå blande - stilelementerog uttrykk fra tidligere tiders byggverk.
Dette skullesamtidigvisesegå bli avslutningenav en ideologiskepoke
hvor det fremdelesble oppåttet som helt greit og På ingen måte forkasteligå la et tilbygg eller påbyggtil en eksisterendepraktbygning
smeltesammenmed dennetil et visueltintegrert hele.
under påvirkning av den modernisOmslagetskjeddei 1920-årene,
tiske bølgensom frembrakte først art deco-stlen,som igjen ble raskt
avløstav funkis-stilen.Og parolen om at <form føIgetfunksjon>kom
ikke baretil å pregenybygg,menskulleogsåbli en ideologisom formet
den toneangivendeoppfatningen av hvordan man skulle håndtere
praktbygninav eksisterende
spørsmåletom utvidelserltilbyggipåbygg
ger - pre-modernistiskebygningersom i sin tid var blitt oppført i trahistorismenosv.Denne ideolodisjouellestilarter fra <klassisismen>,
gien, som noen tiltalls år senereskulle bli kodifisert og nedfelt i det
(jfr. nedenfor), tok et skritt videre fra det
såkalte Venezia-charteret
prøktiskebudskapetom at <form føIgerfunksjou. I tillegg kom det
moralistislæbudskapetfor ikke å si <påbudet)- om ærlighet En bygning skulleikke latesom om den var noe som den ikke var.En bygning
tegnet i 1930måtte for all del ikke se ut som om den var fra 1880.
Spesieltkritisk skulledettekravetbli når det gjaldt tilbyggog påbyggpå
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eksisterendepraktbygninger,hvor det ble maktpåliggendeå unngå å
haddeen fellestilblivelskapeinntrykk av at helebygningskomplekset
seshistorie.Løsningenble kontrasferi bruken av materialer,farve,prydelementer(eller fraværav samme),plasseringog linjeføring av vintidvis ogsåmer fantasifulleeffekterfor
dus-,fasade-eller gesimsrekker,
å gi et genereltpreg av diskontinuitet.
Det etterfølgendeomhandlerhvordandenneideologiener kommet
- og landets- mest
til uttrykk med hensyntil et utvalgav hovedstadens
representativeog prominente bygninger,henholdsvisdet gamle Universitetsbiblioteket,
Victoria Terrasse/Utenriksdepartementet,
Stortingstillegg til disseoffentlige institusjobygningenog Telegrafbygningen.I
ner er ogsåGrandHotel- med detsiøynefallendebeliggenhetog mektige eksteriØr- av interessei dennesammenheng.

( nå NasjonalbiblioD E T GA MT E U N IV ERSITETSBIBLIOTEKET
Henrik IbsensgateI l0).
teket),Drammensveien
a2 @yadresse
(nå
På den fordums Drammensveien Henrik Ibsensgate),ved Solli
Plassi Oslo,ligger en ruvenderødlig monumentalbygning,tegnet av
arkitekt HolgerSinding-Larsenog oppførti årene1910-14.Bygningens
tungefasader(oppført i tegl) er forblendetmed grovhuggetkvadermur
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ningen som en blanding av finskinspirertsenJugendog tung nordisk
nybarokk med klassisistiskhovedform. Med andre ord, slik historismen i sistestadiumfortonte segpå norsk jord.
Bibliotekbygningenhører med blant de store nasjonalebyggeprosjektenetidlig på 1900-tallet.Det er et byggverksom utstrålerkvalitet,
autoritet og soliditet.Brukenav norsk granittsteingir uttrykk for stabilitet og varighet- ikke flyktighet og forandring. Universitetsbiblioteket
står det med store bokstavet forseggjorthugget inn i åsadenstunge
stenblbkkersom et varig og uforanderligbudskapom hvaslagsinstitusjon som her skulle ha permanentoppholdssted.At bygningeni 1998
ble overtatt av en nyopprettetinstansmed navn Nasjonalbiblioteket,
mensUniversitetsbiblioteket
ble forvist til et nytt byggpå Blindern,kan
synessom en skjebnensironi, men d6t er i så fall et poengsom ligger
utenfor denneartikkelensramme.
Vårt poenger at bygningenliggerder den er,og kan beskuesslik den
såut i 1914- med de endringersom i mellomtiden har skjeddi form
av uwidelserog tilbygg.Den førsteuwidelsenfant stedalleredei 1933,
ved forlengelseav vestfløyen,mensdet nestetilbygget- mot syd/østble oppført i årene 193945. Arkitekt for beggetilbyggenevar Holger
Sinding-Larsen,men det sisteble utført av arkitekt Harald Frithjof
sr. Hot t uuno
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Det gamleUniversitetsbiblioteket,nå Nasjonalbiblioteket.fi | venstre
bakfasadenmedeføy
titter nyestetilvekst
..Halvbroren>
frem.

Petersenved Sinding-Larsens
kontor etter dennesdød i 1938.
Selvom sammearkitekt som haddetegnetden opprinneligedelen,
ogsåstod bak tilbyggene,kom disse- og særligutvidelseni 193945 til å bærepreg av de nyetider, hvor funksjonalismennå rådet grunnen.
Dettegjaldt spesieltfor interiørene(som omfattetlesesal,magasinerog
kantine),men hvor det vistesegmulig å foreneulike stilarterpå vellykket vis. Eksteriørmessigble resultatetto relativt anonymt utseende
fasadeforlengelser
mot sydøst.Med sinerød-grå murpussflaterer ikke
kontrastentil granitten som pryder frontpartiene,spesieltskarp.I sin
linjeføring fremstårde nye fasadedelene
som en bevisst,sammenhengendevidereføringavdeopprinneligebygningsflater.Helhetsinntrykket
er likevel at vi her står overfor et enklere og mindre påkostetbygningseksteriør.Det sømløsehelhetskonseptsom vi møter i Nasjonalgalleriet,er definitivt forlatt.
I forbindelsemed en omåttende rehabilitering og delvis (indre)
ombyggingi årenezicol-os(arkitekt ØKAWASv/Rolf ErikWahlstrøm)
ble det oppført et nytt tilbygg som forlengelseav bygningskomplekset
Tilbygget,som raskt fikk kalmot sydøst(mot ObservatorieTerrasse).
lenavnet <Halvbroren)),er delvis frittståendei forhold til den øvrige
tidligere bygningsmasse
og ble tegnetav LongvaArkitekter AS, i samHer er det ikke
arbeidmed Østengenog BergoLandskapsarkitekterAS.
gjort noe forsøk på å la tilbyggetse ut som en naturlig forlengelseav
eller på noen måteligne på de arkitektoniskespor som Holger SindingLarsenhaddetrukket opp. Her finner man de gjengseny-brutalistiske
elementene:StåI,glass,betong og skrå flater. Formodentliger bygget
ogsåfunksjonelt- hensetttil detsformål - selvom funksjonalismeikke
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*Halvbrorenn fotografert
fra ObservatorieTerrasse.

nødvendigvisbør forvekslesmed funksjonalitet.I dengrad man måtte
vie forholdet mellom <Halvbroren)og de eldre bygningsdelenenoen
nærmereoppmerksomhet,er det først og fremst kontrastenesom er
iøyneållende.Samtidigmå det medgisat i den grad man måtte finne
dennetype kontrastergenerende,irriterende eller rent ut frastøtende,
er problemet ikke så påtrengendesom ellerskunne ha vært å frykte:
Med sin mer tilbaketruknebeliggenhet- dessutennoe laverei terrenget - kan ikke <Halvbroren)på noen måte sieså dominerebyrommet
praktbygning.
på bekostningav Sinding-Larsens

VictoriaTerrasse
1-13 samtNordUTENRIKSDEpARTEMENTET,
kvartalet7. juniplassen1.
Victoria Terrasseer navnetpå den ca.200 meter lange,prominent
beliggendegatestumpensom strekkersegfra Løkkeveieni sydvesttil7.
. juniplasseni nordøst,på brinken mellom Kronprinsensgateog Ruseløkkveien,og tilnærmet parallelt med dem begge.Det er ogsånavnet
som strekkerseglangsgaten
på det monumentalebygningskomplekset
i hele dens lengde,og som bestårav tre kvartaler som alle er fylt av
svære,lukkedebyggverki karr6-fasongrundt de indre mer eller mindre åpnegårdsrom.Bygningeneble oppført i årene1884-90av PetersborgcompagnietA/S som fasjonableleiegårder.Hovedarkitekt var
Henrik Thrap-Meyer,assistertav Wilhelm von Hanno, Paul Due og
Bygningenehar fasaderavpussettegl og er kronet
BernhardSteckmest.
med rikt utformede tårn, kupler og nygotiskespir. Rike fasadeornaetter franskeforbilder - et bygningskompleks
menter i nyrenessanse
sr. HALLvARD
ztzonl
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Utenriksdepartementet
og VictoriaTerrasse.

som alt i alt fremstårsom en overdådigeksponentfor historismenslik
den kunne arte segpå sitt mesttøylesløsenorskeuttrykk i angjeldende
tidsepoke.
Bygningskompleksetble ervervet av staten i 1913 og omgjort til
etablertseg
kontorer.Æleredefra 1905haddeUtenriksdepartementet
som leietagerog holdt til i deler av nord- og midtkvartalenefrem til
utbruddet av den annen verdenskrig.Under krigen rykket den tyske
okkupasjonsmaktenshemmelige politi Gestapo inn og bedrev sin
bestialskevirksomhet. Fra begynnelsenav 1950-tallethar Utenriksdepartementetpåny holdt til i nordkvartalet,senereogsåi det midterste kvartalet og i en periode omkring sisteårhundreskifteogsåi det
sydligsteav de tre kvartalene.
Under skrentennedenforog paralleltmed Victoria Terrasse- i hele
- 1åi gamledagerRusedenslengdeog med front mot Ruseløkkveien
i to etasjer,bYgmed form som langstraktesøyleganger
løkk-basarene,
geti rød murstein.Disseble på midten av 1960-talletsanertog erstattet
medVikaterrasseni ny-brutalistiskstil med fasaderi den tids motematerialenaturbetong.
I den nordøstligehjørnet av nordkvartalet,i flukt med dette,men
med sidefasadenoe tilbaketrukket i forhold til Victoria Terrasseog
(front) mot 7.juniplassen,låtidligerehovedkontoret
med hovedfasade
av 1864.Dennebygningenvar oppfor Det danskeForsikringsselskab
ført i sammehøydeog tilnærmet sammestil som bygningskomplekset
for øvrig, og utgjordesåledessammenmed detteen arkitektoniskhelhet. Som følgeavalliertebombeangrepunder krigen (hhv.25.september 1942og 31. desemberIg44) ble dennebygningen- som på dette
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- totalødelagt.På
tidspunktetvisstnokhusetLandbruksdepartementet
plassenhvor dennebygningenhaddestått,ble det i 1960-62oppført et
med nordkvartalet og med hovepåbygg/tilbygg,sammenhengende
Dermedfikk departementet,som
dadkomsttil Utenriksdepartementet.
Victoria Terrasse,
gateadresse
ogsåomfatterbygningsdelermed adresse
(hovedadresse)
7.juniplassen1.
av de gamleog nyebygDette arbeidet- spesieltsammenføyningen
ningsdelertil et integrerthele -bødutvilsomt på tekniskeutfordringer,
gitt de praktiskebehov som skulle imøtekommes.At dette ogsåmåtte
for den arkitektoniskeutforming, synesrimelig nok ft konsekvenser
uten at dettenødvendigvisbehøvdeå innebærenoen bestemtfasit for
byggestilensvedkommende.Tendensenskulle imidlertid bli tydelig
nok. Om den nye fløyen,som ble tegnetav arkitekteneBernt Heiberg
omtale at den er <tilpasset
og Ola Mørk Sandvik,heterdet i Statsbyggs
samt
kvartaletshøydeog form> og <samtidighar sin tids formspråk>>,
for statligebygningeroppat den <erblant de fremsterepresentantene
ført i denneepoken>.
SIik dettetilbyggetfremstårvisuelt,er det åpenbartikke gjort noen
forsøkpå å skapenoen arkitektoniskillusjon av at det utgjør noen del
Snarererepresentererdettetilav det opprinneligebygningskompleks.
byggetet antatt <tidsriktig>forsøkpå å tilpassesin samtidsformspråk
til en forgangentidsaldersstil på en måte som skulle opplevessom
mest mulig harmoniskuten at kontrastenemellom de ulike stilepoker
skulle underslåseller tilsløres.Kontrastenmellom tilbyggetog kvartalet for øvrig er da ogsåiøynefallende.At dennebygningsdelenisolert
sett (i materialbrokog utførelse- innvendigsåvel som utvendig) preges av bygningsmessighøy kvalitet, får i foreliggendesammenheng
væreen sak for seg.I hvilken grad resultateti sin helhet - og ut i fra
dets forutsetninger- kan kallesestetiskvellykket,vil imidlertid forbli
et spørsmålom betrakterenssmak herunder vedkommendesforhold
til arkitektoniskideologi.

s gate22.
KarlJohan
STonuNGsBYGNINGEN,
huserKongeriketsnasjonalforsamling- folkets
Stortingsbygningen
som utgjørlandetslovgivendeorganog detsubevalgterepresentanter
stridte kommandohøyde.En slik institusjon burde rimeligvis utstyres
lokaler,hvilket man ved selvsynogsåkan konstamed standsmessige
beliggenheti tillegg er Stortingeten av rikstere.Med sin førsteklasses
mestmarkanteog karakteristiskepraktbygninger.
hovedstadens
Det mest iøynefallendetrekk ved beliggenhetener hovedfasadens
(frontens)vestvendteplasseringi skråningenopp fra Eidsvoldsplass,
med de åpne siktlinjer som definerer dette byrommet i hjertet av
arzora
sr. HALLVARD
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mot
Stortingsbygningen
plassog
Wessels
Akersgaten.

hovedstaden.Frontfasadenssymmetriskelinjer aksentueres
ved plasseringenav de to ruvende steinløveneved hver ende av muren som
markerer adkomsten fra begge sider opp skråningen,som følgelig
gjernekalles<Løvebakken>.
Viderefrller bygningendet mesteav kvartalet som flankeresav paradegatenKarl Johanmot nord, Akersgaten
mot østog Wessels
plassmot syd.
Stortingsbygningenble tegnet av den svenskearkitekt Emil Victor
Langlet,og ble oppført i årene1861-65.Fasadene
bestårav gul tegl,
mens øwige detaljer som sokkeletasjenog hjørneprofilene er kledt
med lysegrågranitt (<Grefsen-syenitb),
i likhet med løveneog muren
foran Løvebakken.Stilmessigfremstår Stortingetsom en blanding av
en rekkestilarter som samletkan betegnessom nyromansk.Samtidig
bærer stilen sterkt preg av Langletspersonlige,eklektiskeorientering,
hvor man kan se inspirasjonfra arkitektensstudieoppholdbådd'i
Frankrikeog Italia.
Bortsettfra krigsårene,da bygningenble besattog tatt i bruk av den
tyske okkupasjonsmakten,har Stortinget holdt til her sammenhengendesiden1865.Nevneverdige
endringerfant imidbygningsmessige
lertid ikkestedfør på 1950-tallet,
dabehovetfor mer plasshaddemeldt
segi presserende
grad.
mot Akersgatenble
En ny fløy i form av.ettilbyggmed hovedfasade
oppført 1958,tegnet av arkitekt Nils Holter. Kortfasadenemot henholdsvis Karl Johansgate og Wesselsplassgår beggei flukt med de
gamlefasadeneog er kledt med gul mursteinsom (i tilleggtil at gesimshøydeneer omtrent sammenfallende)skapersammenhengende
overgangerfra den opprinneligebygningsmassen.
fremDissesideveggene
sr. H A LL'A R D3/20r3
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står dermedsom en tilpasningsløsningi et mer moderne (minimalistisk) formspråk, hvor vinduene nærmestLangletsbyggverktar opp
noe av formen i dette og skaperen effekt som tydeligvishar tilsiktet å
dempenoe av den kontrastenmellom gammeltog nytt som ellersikke
mot Akersgatenhar
helt har vært til å unngå.I tilbyggetshovedfasade
man åpenbartikke opplevetdet som like nødvendigå ta den slagshensyn.Her bestårheleåsadenav ensartetmonotone geledderavvinduer
i fire etasjer,adskilt av hvite stolper av stein (trondhjemitt) mellom
vinduene, samt mørke felter av mattslipt mørk larvikitt under vinduene.Denne fasadensplassering,på andre siden av 90-gradershjørfor øvrig,har som konsekvensat
ner i forhold til bygningskomplekset
de arkitektoniskekontrasteneikke opplevessom såskarptpåtrengende
som tilfellet ville ha vært med en mer direktevisuell eksponering.
Betrakterman tilbyggetsfasademot Akersgatenisolert, ser man at
hovedfasademot 7.
likheten stilmessigmed Utenriksdepartementets
juniplassener slående.Men mensdet for Utenriksdepartementets
vedkommendedreier segom en iøynefallendekontrast mellom de nyere
og eldre bygningsdeler,er dette i langt mindre grad tilfellet for Stortingsbygningensvedkommende.Hva sistnevnteangår ser vi hvordan
samspilletmellom terreng, gateløpog vinkler har gjort det mulig å
overganger'som gir en avdempethelskapetrinnvise eksteriørmessige
hetseffekt,uten at arkitektenkunne beskyldesfor å skapeen illusjon
om at tilbygget utgjorde en del av den opprinneligebygningsmassen
fra 1865.

T nr g c ReFBYGN I NGEN,Kongensgate21.
i Oslo ble oppført i årene L9I6*24 for å huse
Telegrafbygningen
m.v. for Telegrafrerket(senerebenevnt
hovedkontor,ekspedisjonshall
Televerket,forløperenfor det nåværendeTelenor).I dag huser denne
monumentalbygningenen rekkefirmaer og etater(inkl. deler av Telebrukesfortsatt - i
nors virksomheter),men navnetTelegrafbygningen
dagligtalesåvel som i mer offisiell sammenheng.Med sin beliggenhet
hele kvartalet mellom
sentralt i Kvadraturenfrller Telegrafbygningen
Slottsgate
og
Tollbugaten.
Kongensgate,Prinsensgate,Nedre
Byggverketble tegnetav arkitekteneArnstein Arnebergog Magnus
Poulssoni en stil som benevnesnordisk nybarokk.Den har fasaderi
tegl,forblendetmed prikkhamret labrador- en steinsortsom gir en ru
(tilnærmetknudret), sort overflate. Fasadener utstyrt med smårutete
vinduer og er rikt ornamentert med detaljer i sagastilog prangende
dekorelementersom blant annet Riksvåpenetog Oslo bys skytshelgen
St.Hallvard.
Slik den stod ferdig i 1924omfattet bygningenca.tre ferdedeler av
sr. H.rr.rueno
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Telegrafbygningens
nyere del flankert av opprinnelig byggverk.

det omtrent kvadratiskekvartalet.Den sistefierdedelen,med fasader
mot Tollbugatenog Nedre Slottsgate,ble i 1956$'lt med et tilbygg i
med den tidligere bygform av en hjørnebygning,sammenhengende
ningenog med fasaderi flukt med denne.Arkitekt for tilbyggetvar Nils
Holter, som noen år tidligere også hadde tegnet tilbygget til Stortingsbygningen(jfr. foran).
Tilbyggetble oppført i armert betongmed fasaderav sortebetongelementer,forsynt med smale, vertikaltstilte vinduer parallelt med
betongeleementene.
Med sin plasseringog utforming, som fullfører
kube-fasong,oB med sin materialbeskaffenhet
bygningskompleksets
(mørke,ru overflater)går tilbygget- visueltsett- langt på vei i ett med
de opprinneligetre ferdedeler av kvartalet.Dette forholdet bestyrkes
ved at kvartalets plassering,innesluttet mellom annen høy og tett
bebyggelselangssmale gateløp,gjør at det knapt er mulig å betrakte
størredeleravbygningenunder ett. Samtidigvil en iakttagerha få vanskelighetermed å seat det dreier segom ulike bygningsdelerfra ulike
stilepoker- ingenvil kunne forledestil å tro at arkitektenhar forsøktå
innbille publikum noe annet.

GneNp Horrt, Kail Johansgate31.
Dettehotellet,med detssentralebeliggenhet- vis-å-visden østligste
delen av Eidsvoldsplassog i Stortingetsumiddelbarenaboskap- ble
etablert 1874.Hotellet ble i 1911-13ombyggettil sitt (i hovedsak)
dominerendetårn, tegnet
nåværendeutseendemed sitt karakteristiske,
av arkitekt Ole Sverre.I tillegg til den ruvende hovedåsadenlangs
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har bygningenen kortfasadevestvendtmot Rosenbyensparadegate
krantz'gate.De fornemt ornamentertefasadeneer oppført i tegl forblendetmed finhuggetlys grå granitt.Stilenbærerpregav inspirasjon
i
fra senfransk1700-tallsarkitektur,gjernebenevnt<Ny-Louis-Seize>,
tilleggmed innslagav]ugend.
Hotelletble i 1973utvidet med et tilbygg østover,mot hjørnet av
tegnetav arkitektF.S.Platou.Som
Karl |ohansgateog Arbeidergaten,
er det her - som for den opprinneligebygningsdelen
fasademateriale
- benyttet lys grå granitt, og steinenher er ikke bare finhugget,men
tilnærmetfinslipt, noe som visuelt gir et inntrykk av en noe glattere
mot Karl Johaner tett forbundetmed hovedfasaden
overflate.Fasaden
for øvrtgog går i flukt med denne.Resultateter en helhetsvirkning,
hvor den større,eldrebygningsdelog det nyeretilbyggetfremstårsom
uten spesieltvoldsommekonbygningskompleks
et sammenhengende
traster.For en tilfeldig iukttug.t vil det likevelværeumiddelbart tydelig
at det dreier segom to bygningsdelerfra ulike stilepoker,isærfordi tilI tilbyggetsfasadeer langtmer sparsomtutstyrt med dekorelementer.
leggtil denneminimalistiskeutformingen utgiøt ogsåvindusplasseringenen visskontrasttil den opprinneligefasadeflaten.
. Samletsett,slik den har fremståtti de sisteinnpå førti årene,frem- og ut fra
står dennehotellbygningendermedsom et representativt
vellykket- eksempelpå hvordangamsineforutsetningereksepsjonelt
på en noenlundeharmonisk
mei og ny byggestilkan sammenføyes
måte,uten at arkitektendervedhar kunnet beskyldesfor å ha kopiert

Grand Hotel er utvidet
både mot Rosenkrantz'
gate og Karl Johansgate/
Arbeidergaten.

den opprinneligestilarten.
s r . H A L L V RD 3 /2 0 1 3
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VE N E Z I A_ C H A R T E R E T OG NORSKE BYGGEKLOSSER
Norge var i 1965med på å oppretteden internasjonaleorganisasjonen
ICOMOS, som står for <InternationalCouncil on Monuments and
gjorde,vat evedtaet manifest
sites>.Det førstedenneorganisasjonen
utarbeidetav en internasjonalkongressfor arkitekterog tekniskefagfolk i Venezia ireti forveien- det såkalteVeneziø-charteret.
Venezia-chartereter et omfangsrikt dokument som blant annet
inneholderretningsreglerfor restaureringav eldrebygninger'Blant de
mer bastanteregleikan spesieltnevnesartikkel 12,somsierat <Elementer somskalerstattemanglendedeler,måPasseharrnoniskinn i helheten,
ikkeforfalskillersegut fra deoriginale,slikat restaureringen
idet de også
En relativt uslcyldig
sker de kunstneriskiog historiskevitnesbyrdene>.
formulering kan hende- men som på norsk jord er gitt en uWidende
fortolkning, som følgesdogmatiskav de toneangivendefagmiliøerog
håndhevesstrengtav statligeog kommunalemyndigheter'
Hvor strengt dette følges,fremgår av følgendeuttalelser fra en
talspersonfor-Byantikvareni Oslo: <Arvenfra funksjonalistene,med
fokus på <ærligheb har nedfelt segogsåi kulturminnevernet' Dette
(...) Et pfibyggsom kopierereldre
kom til uttrykk i Venezia-charteret,
ogsomserut sornoftt det er en delav denopprinneligebygstilelementer,
wvist av Byantilwaren>'
ningen,vil somhovedregelbli
retningsDen rådendeoperativefortolknin g av Yenezia-charterets
linjer på dettepu;kt,har vært kravet om at alle påbyggeller tilbygg til
bygningeri eldrestilarterskalutføresi det som kalles<vår
eksisterende
tids formspråko,og at dette formspråk gjennomgåendedefineressom
minimalisme,funksjonalismeeller ny-brutalisme'
Stiftelsen<ByensFornyelse>uttalte i 2003 at <Et stilmonopol blir
og såfor segat den
snikinnført av kultur- og bygningsmyndighetene>>,
herskendeideologienblant annetvil ha følgendekonsekvenser:
bygningeri andre stilarter enn i
* Påbyggog tilbygg til eksisterende
funksjonalistisk/modernistiskstil umuligg)øres'
* Nye jomfruelige områder påleggesutført i funksjonalistisk/modernistisk stil.
s Eldrebygningsmiljøersom brennereller på annenmåteblir ødelagl
kan ikkebyggesopp i opprinneligstil. slike bygningsmiljøervil derfor saktemen sikkertforsvinne.
Behovetfor historisk bevismaterialei forbindelsemed vårt bygningsmiljø er viktigereenn menneskersopplevelseav skjønnhetog
harmoni.
behovfor gjenIdeologi og vitenskapsteknilkgår foran menneskers
kjennelseog tilhørighet.
Er åenne dystopiskevlsjonen dekkendefor dagensvirkelighetsbilde?
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En avisdebatthøsten 2010, med utgangspunkt i sveitserstilhotellet
Union Øye,etterlot et noe uavklartinntrykk. Riksantikvarlwn Holme
skulleværebestemmendefor norskemynawiste atVenezia-charteret
digheterspolitikk i slike saker,og uttalte til, Kassekampen14. august
er uttrykk for 1960-talletsrestaureringssyn,
2010 at <Veneziacharteret
Det er et historiskmer enn et
Iagetav en grupPekulturminneeksperter.
på noen måta Det er
folkerettsligdokument,og dermedikke bind.ende
hvordanølleskaltenke
skalbestemme
ikke slikat noenfå klokemennesker
og leggeføringerfor all fremtidr. Og i Aftenposten26. oktoberkonkluderte avisenskulturmedarbeideremed at det nå var slutt på kravet om
å byggei uny stil> når nye elementerskulle tilføyes i historiskesammenhenger.At såvar tilfelle,ble imidlertid tilbakevistfra Byantikvarens
sammeår.
sidei Arkitektnytt25.november
måtte tillegges,er
Uansetthvilken formell statusVenezia-charteret
det verdt å merke segat detsretningslinjerikke representertenoe nytt
da dette dokumentet ble utformet i 1964.Charteretsunderliggende
ideotogi - med dens enviseog ensrettedehyldest til <vår tids formspråk>og opphøyelsenav dettetil et moralskbud - haddepå det tidspunktet alleredei en mannsaldervært et mantra for de toneangivende
deler av Norges arkitektstandog dens oppdragsgivere,noe de foran
beskrevneeksemplenekan illustrerepå håndfastog iøynefallendevis.
Men i sagaenom <NorskeByggeklossepvil situasjonenforhåpentligvis fortsatt væreden at <Sisteord er ikke sagb.I
KILDER
Oslo 1999's.67-68's. 8S-81's. 144ogs.147'
Ole DanielBruun,Arkitekturi Oslo.Kunnskapsforlaget'
Oslo2010,s.205-06,s.378-79,s.639-40og s.618.
OsloByleksikon,5.utgave,Kunnskapsforlaget,
Solli plass- Universitetsbiblioteket;http://www.ub.uio.no/om/tdl-og-fakta/ub-200-aar/bibliotek/solli.html
Statsbygg,<Ibmpleks 6l Victoria Terrasse,O slor, Særtrykkat verneforshgamedlvp FADfor departernentslantora"levertFADjuni2012,s.48-63;http://www.regjeringen.no/upload/FADAr'edegg/BSTAr'erneplandep.pdf.
AndreaBakken,Ada Lunde,T|'ra Nyeborgog Katrine Stake,VictoriaTurassqprosjektoppgave(bidrag til
vgs,2013,31sider'
<Holbergi skolen>),Elvebakken
Arkinktonisketegningufra 1800-tallet,
<Stortingsbygningen>,iHøydepunkter
fra arkitektursamlingøre:
- Arkitektur,201l-2012.
Utstillingi NasjonalmusCet
Stortinget,(Stortingsbygningenfra 1866til i dag}, http://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/
I 866-til-i-dag/'
HistorikVstortingsbygningen-fraNasjonalgalleriet,Universitetsgaten13,forskift om fredning, høring, historikk; http://wwwriksantikvarå.no/filestore/08-01396-lNasjonalgallerietUniversitetsgatenl3forskriftomfredninghringhistorikk
dox400676-3-0.pdf.
LarsJacobHvinden-Haug, Tilbygningogpåbygningav lemeveriligebygtinger- Ktlnrminnet ern ogrtlpas'
Oslo2010;http://wwwniku.no/filestore/Publikasjoner/
ning.NIKU Rapport38- 2010(ISSN1503-4895),
NIKURapporES,pdf.
Morten Stigeog Siri Hoem (Byantikvareni Oslo), <Rekonsfrukjonogtilpasninp, debattartikkeli
Arkitekmyt 25. november20I 0; http://www.arkitektnytt.no/rekonstrulajon-og-tilpasning.
miljøer>' artikkel i Åfenposten2,januar 2A03,
Carl Wilhelm Tyr€n,<Stilbruddblir påbudt i bevaringsverdige
http://www.byen.org/artilrJer/jan03.tyren.htnl.
ogsåpublisert av stiftelsen<ByensFornyelse>;
m/intervju med riksantikvar Jørn Holme, KlassekamPenl4.^ugttst20l0;
< - Er ingen overarkiteko, artilrtr<el
htp://www.klassekampen.no/57816/article/item/null/-er-ingen-overarkitekt.
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