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BycNINGER LEVER. UANSETT HVoR GIENNoMTENKT

BYGGVERKET VAR I UTGANGSPUNKTET, VIL NYE

BEHoV KREVE oPPGRADERING oG UTVIDELSE. SnTv

DE MEST STASLIGE SIGNALBYGG vTT uÅTTE,GJEN-

NoucÅ oMFATTENDE ENDRINGER. HvoRpeN BØR

EN SLrK OPERASION UTFØRpS?

Tilbygg, påbygg - og
Venezia-charteret ...
Denne artikkelen omhandler en del utvalgte eksempler på hvordan
denne oppgaven har vært håndtert i Norges hovedstad. I tillegg vil vi
kaste et skråblikk på dette spørsmålet i lys av den doktrinen som senere
skulle bli nedfelt i venezia-charteret - et programdokument som både
bidrar til å forklare de arkitektoniske grep (og evt. feilgrep) som ble tatt
i vår nære fortid, og som kaster sine lange skygger over bygningsmessig
praksis i dagens Norge.

NesIoNeLGAtLERlBr ble etablert irs37 og rommer landets største
offentlige samling av malerier, tegninger og skulpturer. Siden 1881 har
institusjonen hatt tilholdssted på Tullinløkka i oslo, mellom Kristian
4.s gate og Kristian Augusts gate, og med gateadresse lJniversitetsgaten
,13. Nasjonalgalleriets hovedåsade er vendt mot østlsydøst, og danner
6n sammenhengende vegg som dekker hele kvartalets kortside mot
Universitetsgaten.

Slik har det ikke alltid sett ut. Da bygningen var fullført (lS8l) og
ble innviet (1882), utgjorde den kun ca. en tredjedel av den nåværende
bygningsmasse, og omfattet det som nå er midtpartiet av hovedfasa-
den. Senere påbygg omfatter en sydfløy, som ble tilføyet i l907,og en
nordfløy, som kom irgzL.Disse ble oppført i samme slags materiale og

'i samme stilart som midtbygningen, og danner sammen med denne en
symmetrisk og sømløs helhet.

For en tilfeldig iakttager fremstår Nasjonalgalleriet således som 6n
sammenhengende bygning - ett byggverk fra 6n og samme stilepoke -
til tross for at de tre delene spenner over et tidsrom på 43 år.

Dette forholdet har sin forklaring i at bygningen ble oppført etter
den samme opprinnelige plan - arkitekt Heinrich Ernst schirmers teg-
ninger - som utgjorde et gjennomtenkt helhetskonsept. Schirmer døde
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Nasjonalgalleriet er

oppført i tre etapper

over en periode på 43 år.

Likevel fremstår bygnin-

gen som helhetlig uten

stilbrudd og kontraster.

Bygningen ble til før

Venezia-charteret kom

til verden ,..

i 1887, men de to siste påbygningene ble gjennomført av hans sønn,
arkitekt Adolf Schirmer, som også hadde deltatt i byggingen av den
opprinnelige delen.

Men dette er ikke hele forklaringen. I norsk arkitektonisk stilhistorie
representerer Nasionalgalleriet sluttfbsen av den såkalte <historismen>

- en epoke da det syntes å være fritt fram for å forsyne seg fra - evt.
også å blande - stilelementer og uttrykk fra tidligere tiders byggverk.
Dette skulle samtidig vise seg å bli avslutningen av en ideologisk epoke
hvor det fremdeles ble oppåttet som helt greit og På ingen måte for-
kastelig å la et tilbygg eller påbygg til en eksisterende praktbygning
smelte sammen med denne til et visuelt integrert hele.

Omslaget skjedde i 1920-årene, under påvirkning av den modernis-
tiske bølgen som frembrakte først art deco-stlen, som igjen ble raskt
avløst av funkis-stilen. Og parolen om at <form føIget funksjon> kom
ikke bare til å prege nybygg,men skulle også bli en ideologi som formet
den toneangivende oppfatningen av hvordan man skulle håndtere
spørsmålet om utvidelserltilbyggipåbygg av eksisterende praktbygnin-
ger - pre-modernistiske bygninger som i sin tid var blitt oppført i tra-
disjouelle stilarter fra <klassisismen>, historismen osv. Denne ideolo-
gien, som noen tiltalls år senere skulle bli kodifisert og nedfelt i det
såkalte Venezia-charteret (jfr. nedenfor), tok et skritt videre fra det
prøktiske budskapet om at <form føIger funksjou. I tillegg kom det
moralistislæbudskapet- for ikke å si <påbudet) - om ærlighet En byg-
ning skulle ikke late som om den var noe som den ikke var. En bygning
tegnet i 1930 måtte for all del ikke se ut som om den var fra 1880.
Spesielt kritisk skulle dette kravet bli når det gjaldt tilbygg og påbygg på
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eksisterende praktbygninger, hvor det ble maktpåliggende å unngå å
skape inntrykk av at hele bygningskomplekset hadde en felles tilblivel-
seshistorie. Løsningen ble kontrasfer i bruken av materialer, farve, pry-
delementer (eller fravær av samme), plassering og linjeføring av vin-
dus-, fasade- eller gesimsrekker, tidvis også mer fantasifulle effekter for
å gi et generelt preg av diskontinuitet.

Det etterfølgende omhandler hvordan denne ideologien er kommet
til uttrykk med hensyn til et utvalg av hovedstadens - og landets - mest
representative og prominente bygninger, henholdsvis det gamle Uni-
versitetsbiblioteket, Victoria Terrasse/Utenriksdepartementet, Stortings-
bygningen og Telegrafbygningen.I tillegg til disse offentlige institusjo-
ner er også Grand Hotel- med dets iøynefallende beliggenhet og mek-
tige eksteriØr - av interesse i denne sammenheng.

DET GAMTE UNIVERSITETSBIBLIOTEKET (nå Nasjonalbibl io-
teket), Drammensveien a2 @y adresse Henrik Ibsens gate I l0).

På den fordums Drammensveien (nå Henrik Ibsens gate), ved Solli
Plass i Oslo, ligger en ruvende rødlig monumentalbygning, tegnet av
arkitekt Holger Sinding-Larsen og oppførti årene 1910-14. Bygningens
tunge fasader (oppført i tegl) er forblendet med grovhugget kvadermur

IY,#X::, 1t;iå:l;;ffiffiå'Jff:J,::tl:,-#
ningen som en blanding av finskinspirert sen Jugend og tung nordisk
nybarokk med klassisistisk hovedform. Med andre ord, slik historis-
men i siste stadium fortonte seg på norsk jord.

Bibliotekbygningen hører med blant de store nasjonale byggepro-
sjektene tidlig på 1900-tallet. Det er et byggverk som utstråler kvalitet,
autoritet og soliditet. Bruken av norsk granittstein gir uttrykk for stabi-
litet og varighet - ikke flyktighet og forandring. Universitetsbiblioteket
står det med store bokstavet forseggjort hugget inn i åsadens tunge
stenblbkker som et varig og uforanderlig budskap om hva slags institu-
sjon som her skulle ha permanent oppholdssted. At bygningen i 1998
ble overtatt av en nyopprettet instans med navn Nasjonalbiblioteket,
mens Universitetsbiblioteket ble forvist til et nytt bygg på Blindern, kan
synes som en skjebnens ironi, men d6t er i så fall et poeng som ligger
utenfor denne artikkelens ramme.

Vårt poeng er at bygningen ligger der den er, og kan beskues slik den
så ut i 1914 - med de endringer som i mellomtiden har skjedd i form
av uwidelser og tilbygg. Den første uwidelsen fant sted allerede i 1933,
ved forlengelse av vestfløyen, mens det neste tilbygget - mot syd/øst -
ble oppført i årene 193945. Arkitekt for begge tilbyggene var Holger
Sinding-Larsen, men det siste ble utført av arkitekt Harald Frithjof
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Det gamle Universitets-

biblioteket, nå Nasjonal-

biblioteket. fi | venstre

bak fasaden med eføy

titter nyeste tilvekst

..Halvbroren> frem.

Petersen ved Sinding-Larsens kontor etter dennes død i 1938.
Selv om samme arkitekt som hadde tegnet den opprinnelige delen,

også stod bak tilbyggene, kom disse - og særlig utvidelsen i 193945 -
til å bære preg av de nye tider, hvor funksjonalismen nå rådet grunnen.
Dette gjaldt spesielt for interiørene (som omfattet lesesal, magasiner og
kantine), men hvor det viste seg mulig å forene ulike stilarter på vellyk-
ket vis. Eksteriørmessig ble resultatet to relativt anonymt utseende
fasadeforlengelser mot sydøst. Med sine rød-grå murpussflater er ikke
kontrasten til granitten som pryder frontpartiene, spesielt skarp. I sin
linjeføring fremstår de nye fasadedelene som en bevisst, sammenhen-
gende videreføring av de opprinnelige bygningsfl ater. Helhetsinntrykket
er likevel at vi her står overfor et enklere og mindre påkostet byg-
ningseksteriør. Det sømløse helhetskonsept som vi møter i Nasjonal-
galleriet, er definitivt forlatt.

I forbindelse med en omåttende rehabilitering og delvis (indre)

ombygging i årene zicol-os(arkitekt ØKAWAS v/Rolf ErikWahlstrøm)
ble det oppført et nytt tilbygg som forlengelse av bygningskomplekset
mot sydøst (mot Observatorie Terrasse). Tilbygget, som raskt fikk kal-
lenavnet <Halvbroren)), er delvis frittstående i forhold til den øvrige
tidligere bygningsmasse og ble tegnet av Longva Arkitekter AS, i sam-
arbeid med Østengen og Bergo LandskapsarkitekterAS. Her er det ikke
gjort noe forsøk på å la tilbygget se ut som en naturlig forlengelse av
eller på noen måte ligne på de arkitektoniske spor som Holger Sinding-
Larsen hadde trukket opp. Her finner man de gjengse ny-brutalistiske
elementene: StåI, glass, betong og skrå flater. Formodentlig er bygget
også funksjonelt - hensett til dets formål - selv om funksjonalisme ikke
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*Halvbrorenn fotografert

fra Observatorie Terrasse.

nødvendigvis bør forveksles med funksjonalitet.I den grad man måtte
vie forholdet mellom <Halvbroren) og de eldre bygningsdelene noen
nærmere oppmerksomhet, er det først og fremst kontrastene som er
iøyneållende. Samtidig må det medgis at i den grad man måtte finne
denne type kontraster generende, irriterende eller rent ut frastøtende,
er problemet ikke så påtrengende som ellers kunne ha vært å frykte:
Med sin mer tilbaketrukne beliggenhet - dessuten noe lavere i terren-
get - kan ikke <Halvbroren) på noen måte sies å dominere byrommet
på bekostning av Sinding-Larsens praktbygning.

UTENRIKSDEpARTEMENTET, Victoria Terrasse 1-13 samt Nord-
kvartalet 7. juniplassen 1.

Victoria Terrasse er navnet på den ca.200 meter lange, prominent
beliggende gatestumpen som strekker seg fra Løkkeveien i sydvest til7.

. juniplassen i nordøst, på brinken mellom Kronprinsens gate og Ruse-
løkkveien, og tilnærmet parallelt med dem begge. Det er også navnet
på det monumentale bygningskomplekset som strekker seg langs gaten
i hele dens lengde, og som består av tre kvartaler som alle er fylt av
svære,lukkede byggverk i karr6-fasong rundt de indre mer eller min-
dre åpne gårdsrom. Bygningene ble oppført i årene 1884-90 av Peters-
borgcompagniet A/S som fasjonable leiegårder. Hovedarkitekt var
Henrik Thrap-Meyer, assistert av Wilhelm von Hanno, Paul Due og
Bernhard Steckmest. Bygningene har fasader av pusset tegl og er kronet
med rikt utformede tårn, kupler og nygotiske spir. Rike fasadeorna-
menter i nyrenessanse etter franske forbilder - et bygningskompleks
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Utenriksdepartementet

og Victoria Terrasse.

som alt i alt fremstår som en overdådig eksponent for historismen slik

den kunne arte seg på sitt mest tøylesløse norske uttrykk i angjeldende

tidsepoke.
Bygningskomplekset ble ervervet av staten i 1913 og omgjort til

kontorer. Ælerede fra 1905 hadde Utenriksdepartementet etablert seg

som leietager og holdt til i deler av nord- og midtkvartalene frem til

utbruddet av den annen verdenskrig. Under krigen rykket den tyske

okkupasjonsmaktens hemmelige politi Gestapo inn og bedrev sin

bestialske virksomhet. Fra begynnelsen av 1950-tallet har Utenriks-

departementet påny holdt til i nordkvartalet, senere også i det midter-

ste kvartalet og i en periode omkring siste århundreskifte også i det

sydligste av de tre kvartalene.
Under skrenten nedenfor og parallelt med Victoria Terrasse - i hele

dens lengde og med front mot Ruseløkkveien - 1å i gamle dager Ruse-

løkk-basarene, med form som langstrakte søyleganger i to etasjer, bYg-

get i rød murstein. Disse ble på midten av 1960-tallet sanert og erstattet

medVikaterrassen i ny-brutalistisk stil med fasader i den tids motema-

teriale naturbetong.
I den nordøstlige hjørnet av nordkvartalet, i flukt med dette, men

med sidefasade noe tilbaketrukket i forhold til Victoria Terrasse og

med hovedfasade (front) mot 7. juniplassen,lå tidligere hovedkontoret

for Det danske Forsikringsselskab av 1864. Denne bygningen var opp-

ført i samme høyde og tilnærmet samme stil som bygningskomplekset

for øvrig, og utgjorde således sammen med dette en arkitektonisk hel-

het. Som følgeav allierte bombeangrep under krigen (hhv.25. septem-

ber 1942 og 31. desember Ig44) ble denne bygningen - som på dette
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tidspunktet visstnok huset Landbruksdepartementet - totalødelagt. På
plassen hvor denne bygningen hadde stått, ble det i 1960-62 oppført et
påbygg/tilbygg, sammenhengende med nordkvartalet og med hove-
dadkomst til Utenriksdepartementet. Dermed fikk departementet, som
også omfatter bygningsdeler med adresse Victoria Terrasse, gateadresse
(hovedadresse) 7. juniplassen 1.

Dette arbeidet - spesielt sammenføyningen av de gamle og nye byg-
ningsdeler til et integrert hele -bødutvilsomt på tekniske utfordringer,
gitt de praktiske behov som skulle imøtekommes. At dette også måtte
ft konsekvenser for den arkitektoniske utforming, synes rimelig nok -

uten at dette nødvendigvis behøvde å innebære noen bestemt fasit for
byggestilens vedkommende. Tendensen skulle imidlertid bli tydelig
nok. Om den nye fløyen, som ble tegnet av arkitektene Bernt Heiberg
og Ola Mørk Sandvik, heter det i Statsbyggs omtale at den er <tilpasset

. kvartalets høyde og form> og <samtidig har sin tids formspråk>>, samt
at den <er blant de fremste representantene for statlige bygninger opp-
ført i denne epoken>.

SIik dette tilbygget fremstår visuelt, er det åpenbart ikke gjort noen
forsøk på å skape noen arkitektonisk illusjon av at det utgjør noen del
av det opprinnelige bygningskompleks. Snarere representerer dette til-
bygget et antatt <tidsriktig> forsøk på å tilpasse sin samtids formspråk
til en forgangen tidsalders stil på en måte som skulle oppleves som
mest mulig harmonisk uten at kontrastene mellom de ulike stilepoker
skulle underslås eller tilsløres. Kontrasten mellom tilbygget og kvarta-
let for øvrig er da også iøynefallende. At denne bygningsdelen isolert
sett (i materialbrok og utførelse - innvendig så vel som utvendig) pre-
ges av bygningsmessig høy kvalitet, får i foreliggende sammenheng
være en sak for seg. I hvilken grad resultatet i sin helhet - og ut i fra

dets forutsetninger - kan kalles estetisk vellykket, vil imidlertid forbli

et spørsmål om betrakterens smak herunder vedkommendes forhold
til arkitektonisk ideologi.

STonuNGsBYGNINGEN, Karl Johan s gate22.

Stortingsbygningen huser Kongerikets nasj onalforsamling - folkets
valgte representanter som utgjør landets lovgivende organ og dets ube-

stridte kommandohøyde. En slik institusjon burde rimeligvis utstyres
med standsmessige lokaler, hvilket man ved selvsyn også kan konsta-
tere. Med sin førsteklasses beliggenhet i tillegg er Stortinget en av riks-
hovedstadens mest markante og karakteristiske praktbygninger.

Det mest iøynefallende trekk ved beliggenheten er hovedfasadens
(frontens) vestvendte plassering i skråningen opp fra Eidsvolds plass,

med de åpne siktlinjer som definerer dette byrommet i hjertet av
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Stortingsbygningen mot

Wessels plass og

Akersgaten.

hovedstaden. Frontfasadens symmetriske linjer aksentueres ved plas-
seringen av de to ruvende steinløvene ved hver ende av muren som
markerer adkomsten fra begge sider opp skråningen, som følgelig
gjerne kalles <Løvebakken>. Videre frller bygningen det meste av kvar-
talet som flankeres av paradegaten Karl Johan mot nord, Akersgaten
mot øst og Wessels plass mot syd.

Stortingsbygningen ble tegnet av den svenske arkitekt Emil Victor
Langlet, og ble oppført i årene 1861-65. Fasadene består av gul tegl,
mens øwige detaljer som sokkeletasjen og hjørneprofilene er kledt
med lysegrå granitt (<Grefsen-syenitb), i likhet med løvene og muren
foran Løvebakken. Stilmessig fremstår Stortinget som en blanding av
en rekke stilarter som samlet kan betegnes som nyromansk. Samtidig
bærer stilen sterkt preg av Langlets personlige, eklektiske orientering,
hvor man kan se inspirasjon fra arkitektens studieopphold bådd'i
Frankrike og Italia.

Bortsett fra krigsårene, da bygningen ble besatt og tatt i bruk av den
tyske okkupasjonsmakten, har Stortinget holdt til her sammenhen-
gende siden 1865. Nevneverdige bygningsmessige endringer fant imid-
lertid ikke sted før på 1950-tallet, da behovet for mer plass hadde meldt
seg i presserende grad.

En ny fløy i form av.et tilbygg med hovedfasade mot Akersgaten ble
oppført 1958, tegnet av arkitekt Nils Holter. Kortfasadene mot hen-
holdsvis Karl Johans gate og Wessels plass går begge i flukt med de
gamle fasadene og er kledt med gul murstein som (i tillegg til at gesims-
høydene er omtrent sammenfallende) skaper sammenhengende over-
ganger fra den opprinnelige bygningsmassen. Disse sideveggene frem-
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står dermed som en tilpasningsløsning i et mer moderne (minimalis-
tisk) formspråk, hvor vinduene nærmest Langlets byggverk tar opp
noe av formen i dette og skaper en effekt som tydeligvis har tilsiktet å
dempe noe av den kontrasten mellom gammelt og nytt som ellers ikke
helt har vært til å unngå. I tilbyggets hovedfasade mot Akersgaten har
man åpenbart ikke opplevet det som like nødvendig å ta den slags hen-
syn. Her består hele åsaden av ensartet monotone geledder av vinduer
i fire etasjer, adskilt av hvite stolper av stein (trondhjemitt) mellom
vinduene, samt mørke felter av mattslipt mørk larvikitt under vin-
duene. Denne fasadens plassering, på andre siden av 90-graders hjør-
ner i forhold til bygningskomplekset for øvrig,har som konsekvens at
de arkitektoniske kontrastene ikke oppleves som så skarpt påtrengende
som tilfellet ville ha vært med en mer direkte visuell eksponering.

Betrakter man tilbyggets fasade mot Akersgaten isolert, ser man at
likheten stilmessig med Utenriksdepartementets hovedfasade mot 7.
juniplassen er slående. Men mens det for Utenriksdepartementets ved-
kommende dreier seg om en iøynefallende kontrast mellom de nyere
og eldre bygningsdeler, er dette i langt mindre grad tilfellet for Stor-
tingsbygningens vedkommende. Hva sistnevnte angår ser vi hvordan
samspillet mellom terreng, gateløp og vinkler har gjort det mulig å
skape trinnvise eksteriørmessige overganger' som gir en avdempet hel-
hetseffekt, uten at arkitekten kunne beskyldes for å skape en illusjon
om at tilbygget utgjorde en del av den opprinnelige bygningsmassen
fra 1865.

T nr g c ReF BYG N I NGEN, Kongens gate 21.
Telegrafbygningen i Oslo ble oppført i årene L9I6*24 for å huse

hovedkontor, ekspedisjonshall m.v. for Telegrafrerket ( senere benevnt
Televerket, forløperen for det nåværende Telenor). I dag huser denne
monumentalbygningen en rekke firmaer og etater (inkl. deler av Tele-
nors virksomheter), men navnet Telegrafbygningen brukes fortsatt - i
dagligtale så vel som i mer offisiell sammenheng. Med sin beliggenhet
sentralt i Kvadraturen frller Telegrafbygningen hele kvartalet mellom
Kongens gate, Prinsens gate, Nedre Slottsgate og Tollbugaten.

Byggverket ble tegnet av arkitektene Arnstein Arneberg og Magnus
Poulsson i en stil som benevnes nordisk nybarokk. Den har fasader i
tegl, forblendet med prikkhamret labrador - en steinsort som gir en ru
(tilnærmet knudret), sort overflate. Fasaden er utstyrt med smårutete
vinduer og er rikt ornamentert med detaljer i sagastil og prangende
dekorelementer som blant annet Riksvåpenet og Oslo bys skytshelgen
St.Hallvard.

Slik den stod ferdig i 1924 omfattet bygningen ca. tre ferdedeler av
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Telegrafbygningens

nyere del flankert av opp-

rinnelig byggverk.

det omtrent kvadratiske kvartalet. Den siste fierdedelen, med fasader
mot Tollbugaten og Nedre Slottsgate, ble i 1956 $'lt med et tilbygg i
form av en hjørnebygning, sammenhengende med den tidligere byg-
ningen og med fasader i flukt med denne. Arkitekt for tilbygget var Nils
Holter, som noen år tidligere også hadde tegnet tilbygget til Stor-
tingsbygningen (jfr. foran).

Tilbygget ble oppført i armert betong med fasader av sorte betong-
elementer, forsynt med smale, vertikaltstilte vinduer parallelt med
betongeleementene. Med sin plassering og utforming, som fullfører
bygningskompleksets kube-fasong, oB med sin materialbeskaffenhet
(mørke, ru overflater) går tilbygget - visuelt sett - langt på vei i ett med
de opprinnelige tre ferdedeler av kvartalet. Dette forholdet bestyrkes
ved at kvartalets plassering, innesluttet mellom annen høy og tett

bebyggelse langs smale gateløp, gjør at det knapt er mulig å betrakte
større deler av bygningen under ett. Samtidig vil en iakttager ha få van-
skeligheter med å se at det dreier seg om ulike bygningsdeler fra ulike
stilepoker - ingen vil kunne forledes til å tro at arkitekten har forsøkt å
innbille publikum noe annet.

GneNp Horrt, Kail Johans gate 31.
Dette hotellet, med dets sentrale beliggenhet - vis-å-vis den østligste

delen av Eidsvolds plass og i Stortingets umiddelbare naboskap - ble
etablert 1874. Hotellet ble i 1911-13 ombygget til sitt (i hovedsak)
nåværende utseende med sitt karakteristiske, dominerende tårn, tegnet
av arkitekt Ole Sverre. I tillegg til den ruvende hovedåsaden langs
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byens paradegate har bygningen en kortfasade vestvendt mot Rosen-

krantz'gate. De fornemt ornamenterte fasadene er oppført i tegl for-

blendet med finhugget lys grå granitt. Stilen bærer preg av inspirasjon

fra sen fransk 1700-talls arkitektur, gjerne benevnt <Ny-Louis-Seize>, i

tillegg med innslag av ]ugend.
Hotellet ble i 1973 utvidet med et tilbygg østover, mot hjørnet av

Karl |ohans gate og Arbeidergaten, tegnet av arkitekt F.S. Platou. Som

fasademateriale er det her - som for den opprinnelige bygningsdelen

- benyttet lys grå granitt, og steinen her er ikke bare finhugget, men

tilnærmet finslipt, noe som visuelt gir et inntrykk av en noe glattere

overflate. Fasaden mot Karl Johan er tett forbundet med hovedfasaden

for øvrtg og går i flukt med denne. Resultatet er en helhetsvirkning,

hvor den større, eldre bygningsdel og det nyere tilbygget fremstår som

et sammenhengende bygningskompleks uten spesielt voldsomme kon-

traster. For en tilfeldig iukttug.t vil det likevel være umiddelbart tydelig

at det dreier seg om to bygningsdeler fra ulike stilepoker, især fordi til-

byggets fasade er langt mer sparsomt utstyrt med dekorelementer. I til-

legg til denne minimalistiske utformingen utgiøt også vindusplasserin-

gen en viss kontrast til den opprinnelige fasadeflaten.

. Samlet sett, slik den har fremstått i de siste innpå førti årene, frem-

står denne hotellbygningen dermed som et representativt - og ut fra

sine forutsetninger eksepsjonelt vellykket - eksempel på hvordan gam-

mei og ny byggestil kan sammenføyes på en noenlunde harmonisk

måte, uten at arkitekten derved har kunnet beskyldes for å ha kopiert

den opprinnelige stilarten.
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Grand Hotel er utvidet

både mot Rosenkrantz'

gate og Karl Johans gate/

Arbeidergaten.

sr.  HALLV RD 3/2013 
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VENEZIA_CHARTERET OG NORSKE BYGGEKLOSSER

Norge var i 1965 med på å opprette den internasjonale organisasjonen

ICOMOS, som står for <International Council on Monuments and

sites>. Det første denne organisasjonen gjorde,vat evedta et manifest

utarbeidet av en internasjonal kongress for arkitekter og tekniske fag-

folk i Vene zia ireti forveien - det såkalte Veneziø-charteret.

Venezia-charteret er et omfangsrikt dokument som blant annet

inneholder retningsregler for restaurering av eldre bygninger' Blant de

mer bastante reglei kan spesielt nevnes artikkel 12, som sier at <Elemen-

ter som skal erstatte manglende deler, må Passe harrnonisk inn i helheten,

idet de også skiller seg ut fra de originale, slik at restaureringen ikke forfal-

sker de kunstneriski og historiske vitnesbyrdene>. En relativt uslcyldig

formulering kan hende - men som på norsk jord er gitt en uWidende

fortolkning, som følges dogmatisk av de toneangivende fagmiliøer og

håndheves strengt av statlige og kommunale myndigheter'

Hvor strengt dette følges, fremgår av følgende uttalelser fra en

talsperson for-Byantikvaren i Oslo: <Arven fra funksjonalistene, med

fokus på <ærligheb har nedfelt seg også i kulturminnevernet' Dette

kom til uttrykk i Venezia-charteret, (...) Et pfibygg som kopierer eldre

stilelementer, og som ser ut sorn oftt det er en del av den opprinneligebyg-

ningen, vil somhovedregelbli wvist av Byantilwaren>'

Den rådende operative fortolknin g av Yenezia-charterets retnings-

linjer på dette pu;kt,har vært kravet om at alle påbygg eller tilbygg til

eksisterende bygninger i eldre stilarter skal utføres i det som kalles <vår

tids formspråko, og at dette formspråk gjennomgående defineres som

minimalisme, funksjonalisme eller ny-brutalisme'

Stiftelsen <Byens Fornyelse> uttalte i 2003 at <Et stilmonopol blir

snikinnført av kultur- og bygningsmyndighetene>>, og så for seg at den

herskende ideologien blant annet vil ha følgende konsekvenser:

* Påbygg og tilbygg til eksisterende bygninger i andre stilarter enn i

fu nksj onalistisk/modernistisk stil umulig g)øres'

* Nye jomfruelige områder pålegges utført i funksjonalistisk/moder-

nistisk stil.
s Eldre bygningsmiljøer som brenner eller på annen måte blir ødelagl

kan ikkebygges opp i opprinnelig stil. slike bygningsmiljøer vil der-

for sakte men sikkert forsvinne.
Behovet for historisk bevismateriale i forbindelse med vårt byg-

ningsmiljø er viktigere enn menneskers opplevelse av skjønnhet og

harmoni.
Ideologi og vitenskapsteknilk går foran menneskers behov for gjen-

kjennelse og tilhørighet.
Er åenne dystopiske vlsjonen dekkende for dagens virkelighetsbilde?
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En avisdebatt høsten 2010, med utgangspunkt i sveitserstilhotellet
Union Øye, etterlot et noe uavklart inntrykk. Riksantikvarlwn Holme

awiste atVenezia-charteret skulle være bestemmende for norske myn-

digheters politikk i slike saker, og uttalte til, Kassekampen 14. august

2010 at <Veneziacharteret er uttrykk for 1960-tallets restaureringssyn,

Iaget av en grupPe kulturminneeksperter. Det er et historisk mer enn et

folkerettslig dokument, og dermed ikke bind.ende på noen måta Det er

ikke slik at noen få kloke mennesker skal bestemme hvordan ølle skal tenke

og legge føringer for all fremtidr. Og i Aftenposten 26. oktober konklu-

derte avisens kulturmedarbeidere med at det nå var slutt på kravet om

å bygge i uny stil> når nye elementer skulle tilføyes i historiske sam-

menhenger. At så var tilfelle,ble imidlertid tilbakevist fra Byantikvarens

side i Arkitektnytt25.november samme år.

Uansett hvilken formell status Venezia-charteret måtte tillegges, er

det verdt å merke seg at dets retningslinjer ikke representerte noe nytt

da dette dokumentet ble utformet i 1964. Charterets underliggende
ideotogi - med dens envise og ensrettede hyldest til <vår tids form-

språk> og opphøyelsen av dette til et moralsk bud - hadde på det tids-
punktet allerede i en mannsalder vært et mantra for de toneangivende
deler av Norges arkitektstand og dens oppdragsgivere, noe de foran

beskrevne eksemplene kan illustrere på håndfast og iøynefallende vis.

Men i sagaen om <Norske Byggeklossep vil situasjonen forhåpent-
ligvis fortsatt være den at <Siste ord er ikke sagb. I
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