
AV TRULS ASLAKSBY

uklar begreps
messig status;
ordet er forøvrig
heller ikke umid
delbart begripe-

kildemate
rialet, over-

ssére fortcsl mulig for
å få vondt i hodet.

sansefornemmel
sen og den opple-s. 38.

rasker ikke. vekse som relativt

bedømmelseskomitéen.

Byestetikk
i Oslo 1950-2000

Det finnes mange forskjel
lige landskaper. Det man
forst tenker på. er det pene
naturlandskapet. I Oslo har

i bylandskapel. Begge
er visuelle. Men om du
lukker oynene. kan du
oppleve det auditive
eller lydlandskapet.
Her vokscr del frein
helt nye sanseinn
trykk. fra fuglekvit
ter til støy. Steng

- orene også. Begynn
å lukte. Da kan du

oppleve luklcland
skapet som gir mange Ordet byestetikk

er, så vidt jeg vet,
ikke presisert in
nenfor noen disi
plin og har derforsansene når

byestetikk i
Oslo er emne
i en doktor
disputas. At
tidsskriftet
St. Hallvard
inngår i

lekka. Han er Jcg bodde på «Bcrgcnc
aridtekt og bor Chokoladefahrik» i Ku-
I Saltsjöbaden i . , . ~
Sverige. Han benhavngala 11 . Pa vei ul

lig. Estetikk, deri
mot, er et begrep,
men hva som lig
ger i det, kan dis
kuteres. Kjernen i
estetikken er etter

levende for en gammel
byemusiast - og med
årené er også byens
lukter blitt historie. NKL ipbakksfabrikk i

hcrtrtteM" Marslramigata 13. Der Wc
Folmers eget den sote duflen blandet
fotoarkiv. Fol- med sterk lobakkslukt. På
mer har seN gatenivå var det vifter som

blasie ul lobakkslukt som

umiddelbart føyer seg til den, samt de kvali
tative og karakteriserende vurderingene som
iallfall voksne mennesker knytter til denne
opplevelsen utifrå sine varierende forhånds
innstillinger. Slike forhåndsinnstillinger vir
ker også som et filter på selve opplevelsen.
Æy-estetikk blir det når gjenstanden for san
sefornemmelse og opplevelse samt dertil
knyttede vurderinger og innstillinger er byen
i dens forskjellige avarter.

Doktorandens to prøveforeles
ninger publiseres i noe bearbei
det utgave i St. Hallvard - og
øker tidsskriftets betydning som
kildeskrift ytterligere. Emne for
første artikkel er fastsatt av

Faksimile fra St. Hallvard 4/1996,

min oppfatning
rev i nesa. Her var det bare

konsentrert med

Det er god
grunn til å
skjerpe
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ChokoUde- ‘%’^V^ ‘”' i: I— dommen. Dei var under
fabrik» pj hifimet L f— 1920- oc 30-årene ikke

ZZTZT°e L noe sled i hele Oslo som
det var sa konsentrert mec

Barndom på Rodeløkka: am r„imCr ifoo. °s brikkerr i92ij vokste med unke og kraftige luk-
Da m a opp på Rode- ter som på Rodclokku.
DV 11 w lekka. Han er Jcg bodde pa •< Bergenc
... . , . >»' Chokoladefabrik» i Kn-

ukte andskan ä"1 «*nPt,r n™.»
MB**^ B ** B "*’ har bi.a. arbei- Sofienberg skole gikk jeg

n r i . • del' i Paris hos uiennom et landskap av
Byens mangfold gir ie corbusier og |ukler

ulike innfallsvinkler for w^Taoct
opplevelser og minner. w» roimer tobakk lumpe
Luktene er fortsau r 0G KJOTT

levende for en gammel pä Bergcnc väknei jeg lii
byemusiast - og med iiysviikik duficn av sw sjokolade,
arené er også byens , Ute på gaten passene jeg
T„t.ör Mi.fu:..„,v. “k***""» NKL lobakksfabrifck ilukter Dlltl hlSlOrie. tn artikkelen er , n r« ui,

hentet fra Alf Ma™randgala 1 3. Der ble
folmers eget den sote duflen blandet
fotoarkiv. Foi- med sterk lobakkslukn. På
n»er har seiv gatenivå var det vifter son

tott„ blås,e ul lobakksluki som
mengde bilder rev • nesa - Her var det bar
fra Osio opp å passere fortcsl mulig for
gjennom årene, ikke åfå vondl i bodet.



I den foreliggende kunsthistorie-kontekst Den aktive siden er den enkeltes bidrag til
må fremstillingen innskrenkes til byestetik
kens visuelle aspekt. Men vi må ikke glem
me de andre sansene; jeg viser her et ek
sempel på byens luktelandskap, fremkalt i
en erindring av barndom på Rodeløkka. (111.
1.) Jeg vil også minne om opplevelsens ka
rakter av syntese. Den som har hatt privile
giet - som jeg - å sitte på Skansens frilufts
restaurant en

bylandskapet, ved visuell utforming på egne
eller andres vegne, og ved ulik grad av til
pasning eller brudd med gjengse mønstre.
Den mottagende siden er den enkeltes opp
levelse i møtet med bylandskapet i dets for
skjellige større og mindre deler. Bidrag og
mottagelse danner et spenningsfelt som in
neholder forskjellige slags prosesser; disse

tinget den opplevelsesmesssige totalitet var
av nettopp funksjonalistisk kvalitet. (111. 2.)

retorisk tilpasset ideologiske og strategiske
konteksten Hver av disse har igjen sine sær
lige spenningsfelt. Det kan her vises til Eli
sabeth Tostrups avhandling fra 1996 om
sentale arkitektkonkurranser i Oslo etter kri
gen: «Architecture and Rhetoric», eller

Som ytterligere et innledende definisjons
poeng, må det bemerkes at ordet estetikk i
sammenheng med den såkalte estetikk-para
grafen i plan- og bygningsloven - og den
styrkede vektlegging av denne som i det
siste er proklamert fra statlig hold - er i ferd
med å få en tilleggsbetydning i retning av
aktiv hensyntagen til skjønnhet i de bygde
omgivelser.

Ragnhild Skogheims St. Hallvard-artikkel
fra 1987: «Hvordan tenker arkitektene?».

Noen ganger finnes det bak det estetiske
resultat ikke noe estetisk innspill eller inten
sjon. «Det bare ble sånn», eller rent ikke-es
tetiske momenter bestemte. Bak disse resul
tåtene befinner kanskje flertallet av byeste
tikk-aktører seg, f.eks. i kommunens politis
ke og administrative ledelse. I forholdet

På bakgrunn av alt dette vil jeg si at by
estetikk er bymiljøets visuelle egenskaper,
og at disse stadig er under endring gjennom
møtet mellom aktiv og mottagende bybruk.
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restaurant en setter i neste om-
sommerettermid- gang sitt merke i
dag, med albuen
på brystvernet og
utsikt til fjorden,
havna, Akers

bybildet, på en
eller annen måte.

Bidragssiden
har sitt eget inter-

Mek. og et skum-
mende glass, vil l

| L
ne spenningsfelt
mellom de to po-

skjønne hva jeg
mener. A skulle
innsnevre en slik

8l !
— lene innspill og

resultat. På dette

feltet samspiller

m

i fi =1 i.
gesamt-opplevel-
se (der de for-
skjellige sanse-

ÉÉÉå
og konkurrerer
en rekke høyst
ulike aktører.4 fesSHi

inntrykk går opp i
en høyere enhet) IP Sp

Noen av disse har

byestetikk som
til en analyse av
Skansen som nor-

disk funksjonalis-
tisk pionerarbeid
av arkitekt Lars ill

en erkjent og
prioritert profe-
sjonsoppgave;
jeg tenker da sær-
lig på arkitekte-

Backer, ville III. 2: Skansen friluftsrestaurant i 1963 (nedlagt 1970). Etter ne. Deres este-

være malplassert,
uansett hvor be-

Benum: Oslo bys historie, bd. 5,
Bymuseum.

s. 251. Oslo 1994. Original: Oslo tikk-innspill er i
varierende grad



har derfor valgt Arkitektene Rinnan, Tveten, Colbjørnsen: Plan over Lambert
o, seter (syd) ca. 1950. Fra: Magne Helvik: Oslo - planlegging og ut
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HOVEDFELT 1

Aker etter kom
rnunesammcn-
slutningen i
1948.

Oslo besto i 1950
av en krigs-i emnet gir nød- l -

vendigvis analy- i \
sen et økende
islett av polemisk \ '||||
aktør-innspill i

klaver, innimel-

vedfelt nr. 2 dekker den jevne, men ikke
nødvendigvis usystematiske gjerning i å
skape, regulere, opprettholde, forbedre eller
forringe bylandskapets visuelle egenskaper.
Helt til slutt vil jeg forsøke å gi en kort ana
lyse av de skiftende rammebetingelser for
estetisk innsats.

mellom estetikk og politikk vil estetikken
ellers ofte først bli politisk interessant ved
spesielle markerings-anledninger. Og poli
tikken har sine institusjonelle spenningsfelt
og rammer, som har vært endret på mer enn
én måte gjennom de siste 50 årene.

For å vende tilbake til de poenger jeg
først anførte om estetikkens subjektive
grunnlag, kommer jeg ikke utenom egne
vurderinger av
estetisk kvalitet \
og av eventuelle Ä
gap mellom este- W
tisk pretensjon og \
realitet. Dette

problemet blir \ls
mer påtagelig jo rfiP^’¥
nærmere vi kom- \
mer dagen i dag. \* v

Som første ho
vedpunkt innen
feltet av store
grep vil jeg foku
sere på de store
utbyggingsgrep i
det tidligere

Ikke bare hindrer \ ¥#o . \ ikm
mangelen på his
torisk distanse det % '\Xv '- wy'
nødvendige klar- |
syn; mitt person
lige engasjement \

uskadd, men slitt
og overbefolket
tett bykjerne, om
gitt av et enormt,
nettopp innlem
met Aker preget
av ferske villa
enklaver og en
kelte industri-en-

den løpcnde Lambertseter
kamp om samtid V|
og frcmtid. Jeg

lom et jordbruk som i øst og syd ennå var
forholdsvis überørt av urbanisering. Dette
utgangspunktet beskrives i generalplanen av
1950, som primært omhandler dette nyinn
lemmede området. Der forekommer ikke
ordet estetikk, og langt mindre byestetikk,
som målsetting. Det viktige er forbedringen
av livs- og boligstandard gjennom store lo
kalsamfunnsbyggeprosjekter langt fra byen.
Denne storsatsingen, som skulle gi boliger
til en befolkning på 175-200.000, var mu
liggjort ved sterk og integrert kommunal

som vi hos Byantikvaren står midt oppi.
Uansett må et så komplisert og vidtfavnen
de emne innebære en sterk forenkling med
utelatelse av viktige poenger og eksempler.

Jeg har allerede lagt en viss begreps- og for
ståelsesmessig ramme. Det jeg konkret øn
sker å belyse, faller i to hovedfelt. Det før
ste dekker de store grepenes estetiske impli
kasjoner, og hva som kom ut til slutt. Ho

re enkeltsaker
vikling, s. 42, Oslo kommune, Byplankontoret 1960.
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En ytterligere
ingsorgan.

Jeg tror Odd
Brochmann tref- de arbeidsplasser

bantbyer og urba-
ne miljøer av
byggefeltene.

i samtiden. Noe

hvordan de prin
sipielt er organi-

20 år i etterkant,
vesentlig gjen-
nom bidrag frasert som en sam- (red , oslo 1975

menføyning av

Schulz’ parade-A
spektiv, der de eksempel i så

Åsen, var imid-
lertid ingen
egentlig drabant-
by, bare et bolig-
utbyggingsfelt i

telse av den ek-
sisterende kom
munalstyrte by-

fremgår av de
opprinnelige pla
ner for Lambert-

lomkrigstiden.
(111. 4.)

seter, fra begyn- Enda mer in-

planlegging forankret idémessig i Arbeider- lå utenfor det store reguleringsgrep og ble
partiet og gjort mulig gjennom nye kommu
nale ekspropriasjons-fullmakter, samt nye
finansieringsordninger gjennom Husbanken,
Boligkooperasjonen ble implisitt förutsatt
som iverksett-

skviset mellom stigende byggepriser og
faste kvantitative normer. Resultatet ble
knapt nok noe bidrag til utviklingen av byen
som sådan.

fer det vesentlige
i sluttkapitlet av
sin bok By og
bolig fra 1958,
når han ser regu
leringsplanene
som det mest in
teressante ved
drabantbyene; -

111. 4: Arkitektene Rinnan, Tveten og Colbjømsen: Nordre Åsen,
1948-50. Etter: Chr. Norberg-Schulz: Sted og identitet, artikkel i
Byfornyelse i miljøvernperspektiv, s. 19, Thomas Thiis-Evensen

celler på ulike størrelsesnivåer, hvert nivå
med sin type service, osv. Selve modellen
har sin egen maskin-organiske estetikk.

berg-Schulz, er disse byggefeltenes mangel
på bymessige rom og derav følgende mang
lende stedskvalitet og ditto mulighet for
identifikasjon og orientering. Norberg-Også det ferdige resultat kunne bli beta

gende i luftper-

enkelte grender
og andre under
delinger kom
klart frem, i sam
spill med rekrea
sjons- og vegeta
sjonsbelter som
adskilte og defi
nerte utbyggings
feltene. Dette

nelsen av 1950-årene. (111. 3.) Derimot
fremkalte husene og gatebildene, opplevd
fra bakkeplan, sjelden noen estetisk begeist
ring i samtiden, seiv om levestandardfor
bedringen gjennom mer lys og luft og plass
var tydelig. Den arkitektoniske bearbeidelse

teressant og tankevekkende er det at bak re
guleringsplanen for dette og flere lignende
boligfelt fra slutten av 1940-årene sto Ha
rald Hals, mellomkrigstidens store urbanist.
Det kan virke som om det hygieniske og fri
luftsmessige moment nå fullstendig over-

veven fra mel-

en glissen fortset-

- måte, Nordre

Christian Nor-

analytisk erkjent
som først ble

Dette var erkjent

gjort ekte dra-
som kunne ha

var fråværet av
grunn til dette

De tusen hjem. Den Norske Stats Husbank 1946-1996, s. 215.

111. 5: Arkitektene Mjelva og Norseng: Ammerud under bygging,
1966. Foto: Ivar Aaserud. Etter: Elsa Reiersen og Elisabeth Thue:

7



skinlogikken og
kvantitetstanke
gangen i 1960-
og 70-årene bidro
sterkt til dette. De
masseproduserte,
kranmonterte ele
menters logikk
fremkommer for
holdsvis uskyldig
på et bilde fra

skygget seiv det
egentlig sosiale i
arkitekturen. Man
skal imidlertid
ikke se bort fra at
Hals og hans et
terfølgere, både
som en slags
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imøtekommelse
av sammenslå
ingsmotstanderne
i Aker og utifrå et
byestetisk indre
bilde, ønsket å
opprettholde den
tidligere omegns
kommunens åpne
karakter tross

Ammerud under
oppførelse. (111.
5.) Ekstreme stør
relser organisert i
systematisk rett
vinklethet synes
imidlertid å være
like meget este
tisk som teknisk

overgang til ikke
villamessige be- 111. 6: Arkitekt H.B. Fiirst: Nåkkves vei 1-5, Tveita, 1967-69.

eller økonomiskbyggelsesformer. Kilde ukjent.
Derved kunne betinget. Jeg

viser her et planforslag til senter for Tveita,
fremmet av den progressive PAGON-grup
pen allerede i 1951, før massemonterings
byggeriets tid. Tidsskriftet Byggekunst opp
lyser at prosjektet søkte «å gi uttrykk for

Oslo fra tiden før 1948 bli liggende igjen
som en kompakt kjerne i det nye vidstrakte
byområdet. Forøvrig ble opprettholdelse av
strøk-karakteren i villadelene av Aker et
eksplisitt mål i 1950-generalplanen.

ønsket om å akti-
visere stedets inn-
hyggere og gi
dem følelsen avJeg vil påpeke tre

forhold som i et
tertid har forring
et den estetiske
helhet som ligger
til grunn for

samhørighet.»
Med litt velvilje
kan den variasjo-
nen i bygnings-
former og -høy-
der som vises veddenne utbygging

en. Alle tre er
knyttet til land
skapet.

skyggelegging,
og som kunne
styrke enkeltbyg-
ningenes indivi-
dualitet og identi-For det første ble Hl. 7: Voksenlia under rasering og utbygging sett fra Bogstad gård,

arkitekturens 1977- Foto: Forfatteren - tet, tolkes som et
virkemiddel tilmenneskelige må-

nevnte sosiale formål. Men når man i en
slik sammenheng ikke gjorde antydning til å
løse opp rettvinkletheten, tyder det på at
denne hadde fått en nærmest uangripelig,

lestokk og avveide forhold til det übebygde
landskapet, som tross alt var en slags este
tisk godside ved utbyggingsmodellen, etter
hvert forringet. Den overhåndtagende ma-
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selvfølgelig, na
turgitt status.

det grunnleggen- 9
de rektangulære s

Kritikken fra mønstret i bevisst g
kontrast med islutten av 1960-

årene mot kjem
peblokkene var
vel så meget sosi
alt som estetisk
begrunnet, seiv
om kritikken

landskapet forlatt |- vo
som overordnet
prinsipp for ny
byggfelter.

Estetisk miljø
forringelse nr. 2
etter ca. 1960

brukte estetisk
retoriske virke
midler. Typisk er
hvordan et bilde

skyldes trafikkin
frastrukturens,111. 8: Søndre del av Groruddalen, fra Alnabru sydover mot Østre

fra Tveita (ill. 6.) Aker kirke, 1978. Foto: Forfatteren.

som fremhever
særlig privatbil-
brukens, eksplo-

goldheten, monotonien, fremmedgjøringen
og ensomheten i rettvinklethetens uendelig
het. Som anti-tese til slike bilder står 1970-
årenes småskala- og landsby-estetikk, men
også den var primært sosialt begrunnet. I
første omgang var det storblokkene som var
skyteskiven, ikke rektangularitetens hege
moni i seg seiv. Så sent som i midten av
1970-årene var således Romsås i toneangi
vende kretser ansett som et vellykket mo
derne arkitekturprosjekt, ikke minst pga. av
veiningen mel-

sive vekst. Det store mellomrommet mel
lom byggefeltene i Groruddalen, var i 1950-
generalplanen i hovedsak förutsatt fylt av
industrimessig næringsvirksomhet. Dog var
området også förutsatt oppdelt av store
grønne drag.

Imidlertid ble Groruddalen også Norges
transport-terminal nr. 1. Samtidig med at
drabantbyboerne skulle ha biladkomst til
sentrum, skulle langtransporten nordover og
nordøstover fra byen ha plass. Fra høsten

strøk. Størst landskapsmessig inngrep gjor
de Furuholmens og Selvaag/OBOS i Vok
senlia ovenfor Bogstad, i praksis innenfor
Sørkedalens landskapsrom. (111. 7.) Først
med //o/m//a-utbyggingen i 1980-årene ble

ville fryde seg over ordenen og helheten her
også, der andre kun oppfatter kaos, splittel
se og opprivning. Forholdene er ikke blitt
særlig hyggeligere siden den gang, særlig
pga. alle de små unyttbare mellomrommene

vemmgen mel-
lom kompromiss-
løshet og tilpas-
ning i forholdet
mellom betongar- Iums.

£  .V - ;.

1998 kommer

trafikken til og
fra Oslos nye ho-
vedflyplass på
Gardermoen i til-

kitektur og gra- ,, W 8 I 1 I 1 I 1 >fl
 • tlf  

legg-
For ca. 20 år\m

ruruskog.
I 1970-årene

rykket blokk-ar-  : - -v »
kitekturen også JHÉtl

inn i Vestre Aker. b|B|hÉ^^¥^

-  f®1 11
jL

siden var de store

infrastrukturgre-
pene kommet på
plass. (III. 8.)
Hvert enkeltgrep

som i 1950-gene- har sikkert este-
ralplanen var for- W- 9; Tandbenjs Radiofabrikk på Kjelsås tidlig i 1950-årene. tiske elementer.
Utsatt Opprett- Fra: Magne Helvik: Oslo - planlegging og utvikling, s. 33, Oslo kom-
, ,, ... mune, Byplankontoret, 1960.holdt som villa-

Det er mulig at
en veiingeniør



vesentlig miljøforringelse. Som kompensa
sjon har Husbanken for å heve standarden
innført låneordninger som siden 2. halvdel
av 1980-årene har bidratt til å gjøre bebyg
gelsen mindre nødtørftig i uttrykket. Samti
dig har trær og annen vegetasjon grodd til,
og beboernes dugnadsinnsats gjennom mer
enn en mannsalder har båret frukt. Få, om
noen, vil på estetisk grunnlag beklage disse
endringene av originalversjonen. Husban
kens jubileumsbok fra i fjor gir noen ek
sempler på utvik- e

oo årene, der skrotet
| og ugresset hers o i ta „ „ rker. Dette er for-
x hold som vanske
1/5 lig løses med es-

tetisk-formale
justeringer.

glede for ansatte
og publikum.

slik den fremsto
etter anleggelsen ring».

tidlig i 1950-
årene. (111. 9.)

mellom trafikk-

Det er kanskje u
representativt i
forskjønnende
retning, men også
Groruddalen har
og hadde mange
gode eksempler
på terrengtilpas
ning og terreng
behandling til

Rundt selve
byggefeltene har
landskapsinnsla
gene måttet inn
skrenkes til fordel
for bilparkering
og nødvendige
serviceinnslag
som opprinnelig
ikke var prioriter
te finansierings
formål. Dette har

Den tredje for
ringelsen er opp
spisingen av det
nett av grønne
lunger og friom-

ingsområdene og tjene befolkningens rekre
asjon. En sammenligning mellom parkpla
nen av 1949, vedtatt 1953 (111. 10.), og ge
neralplanen av 1960, viser hvordan de grøn
ne områdene er beslaglagt til offentlige ut
byggingsformål. I siste kommuneplan fra
1990 er en ikke uvesentlig del av de grønne
restene vedtatt utbygget som såkalte inn
satsområder. Rekreasjonsarealene er m.a.o.
i praksis en arealreserve.

Som annet ho
vedpunkt innen
feltet av store
grep vil jeg fo
kusere på indre
by og forskjelli
ge problemløs
ninger i form av
sanering, stor
stilt nybygging,
innfylling eller
bare «forbed-

arkitekturen og
landskapsbehand
lingen i industri
områdene, er det
lett nærmest re
fleksmessig å
kritisere. Et ek
sempel er Tand
bergs Radiofa
brikk på Kjelsås,

lingen.
Når det gjelder   

dele opp utbygg-
etter mitt skjønn Oslo 1950, s. 63.
ikke skapt noen

råder som skulle
111. 10: «Parkplanen» av 1949, vedtatt 1953. Fra: Generalplan for

111. 11: Pipervika med Rådhuset 1962. Etter Benum: Oslo bys histo
rie, bd. 5, s. 8. Oslo 1994. Original: Oslo Bymuseum.
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og utvikling, s. 79, Oslo kommune, Byplankontoret, 1960

blandingsbebyg
gelsen» sto i

trumsfunksj oner»
på denne kanten
av byen. (111 11.)

Som i det tidli-førelsen av Råd-

Totalrasering av
problemstrøk
hadde vært forbe
redt lenge. Den
mentale forutset
ning for utryddel
se av brysomme
og uønskede for
steder som Vika
og Vaterland,

«urasjonelle

veien for en full
stendig moderne
representativ inn
fatning av Råd
huset, represen
tert ved funksjo
nell privatbyrå
krat-bebyggelse
som komplemen
tært motspill til
Rådhusets sosial
byråkratiske do
minant, og for en
nødvendig utvi
delse av «sen-

hadde ligget og
gnuret helt siden
1600-tallet. 1800-
tallets hygienis
me skapte begre
pet sanering, men
først på 1900-tal
let ble tiltak iverk
satt i Oslo.

111. 12: Saneringsplan for Vestre Vika 1959. Kartet viser de forskjel-
lige stadier ved förnyelsen av Pipervika. I vestre Vika ble de gamle
bygninger med blandet utnyttelse erstattet av kontor- og forret-
ningsbygg og et konserthus. Fra: Magne Helvik: Oslo - planlegging

huset som umiddelbart påskudd, og var der
for godt på vei i 1950; da gjensto ennå Ves
tre Vika. Bebyggelsen der var så å si uteluk
kende fra industrialismens tidsalder; de pit
toreske rønnene var allerede ryddet unna for
Rådhuset. I ettertid kan en stille et spørs
målstegn ved saneringsnødvendigheten i
Vestre Vika, seiv om 1950-generalplanen
nevner strøket blant dem «som i menneske
aldre har vært modne for sanering». Det
sentrale poeng var da vel heller at denne

gere Østre Aker brukte kommunen her sine
ekspropriasjonsfullmakter, men denne gang
ikke for å erverve grunn til reising av rime
lige boliger- tvertimot: De 541 gjenværen
de boligene ble tjernet og beboerne fordre -
vet; bare halvparten av disse ønsket å flytte.
Det sosiale alibi var allikevel på plass: De
fordrevne fikk tilbud om nye og sunne boli
ger i sunne omgivelser i Østre Aker. Og det
var saneringshensikten som hjemlet inngre
pet. Poenget med den kommunale grunn-

Saneringen av
Vika hadde opp-

111. 13: Vestre Vika 1998. Foto: Forfatteren.
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grunn kan sies å

kontorblokkene
omkring. (111. 13.)

fikk tiltvunget om *** 08 pent’ osl° l9€B' hus, hovedsakelig

gere enn nybyg-
genes positive

skudd til nærmil-
jø og bysilhuett. I
Edgeir Benums
bind 5 av Oslo

1994 dokumente-

borte.
Hovedgrunnen

kommunens tri
umf Rådhuset, er gikk så greit, tror
i virkeligheten
begynnelsen på
kommunens abdi- settelse av det

ervervelse denne gang var imidlertid å sikre kasjon i bybildet. Av en eller annen grunn
har hver eneste av disse storblokkene i
1980- og 90-årene fått lov til å øke tomteut
nyttelsen ytterligere ved å bygge på i høy
den, uten at deres estetiske gehalt av den

at ekspropriasjonsutleggene ble dekket inn
gjennom høye festeavgifter på nybebyggel
sen. Av denne grunn ble det regulerings
messig lagt opp til bebyggelse med høy ut
nyttelsesgrad og

være forbedret. I
dag anvendes det
i fullt alvor som
argument for

funksjoner med
høy avkastning.
Det meste av
dette sies rett ut i
1960-generalpla
nen. Dag Øster
berg påstår i sin
nyutkomne bok
Arkitektur og so
siologi i Oslo at
skipsreder Wil

plassering av Den
norske Opera på
Vestbanetomten
at den vil dempe
inntrykket av

skipsreder Wil- \BBO-lkmuL. Me tyyyÅ- <hu, omkring. (7//. 13.)
helmsen pga. sine I 1950-60-årene
fortjenester over- d.æ-A- Atytyye- fikk sentrum en
for kommunen 111. 14: Odd Brochmann: Gatebilde fra Grunerløkka. Fra Den nye bok omkrets av høy-

for offentlige kontorformål. De fleste hadde
form av skiveblokker snarere enn punkthus.
Ingen samlet plan synes å ligge bak; «det
bare ble sånn», og ingen egentlig debatt
storm reiste seg, unntatt omkring Empire -
kvartalet - som lå i kvartalet der nå Regjer
ingshøyblokken ligger. I ettertid synes de
estetiske verdier ved det som ble borte - ho
mogene, fine leiegårdsgatebilder, vakre og
enestående enkeltplasser og anlegg - vikti-

seg Vikas fineste tomt, som var tiltenkt kon
sert- og operahuset. Seiv om dette ikke
skulle være sant, er det logisk utifra nevnte
premisser at fellesskapets formål, hvor re
presentative de enn var, ble fortrengt til ri
meligere bakgårdstomter. (111. 12.)

Minimalt med krav ble stilt for å sikre
den nye representative ramme for Rådhus
miljøet og vesthavnen skjønnhet og liv. Og
dødt ble det, iallfall i hovedsak. At det
f.eks. ikke er blitt
mer ut av Haakon
VIIs gate, med
dens beliggenhet
som diagonalakse
mellom Slottet og
Akershus, og
med fjordutsikt,
er merkelig. Ves
tre Vika, bygget
ca. 1960-75, som
innfatning av

jeg var at normal
estetisk verd-

til at det hele

res det som ble

Bys Historie fra

eller negative til-

Etter: Elsa Reiersen og Elisabeth Thue: De tusen hjem. Den Norske
Stats Husbank 1946-1996, s. 259.

111. 15: Riving i Gamlebyen vinteren 1972.1 bakgrunnen: Tollpost
kontoret ved Schweigaards gate. Foto: Odd Ween.
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mellomtiden

sjon, ikke så noen museum- ingens hovedbe-

turelt mulig. (111.
17.) Og seiv uten
en slik opinions-

saneringsmodel-
len med dens res-
sursforbruk øko-
nomisk umulig i

nyttelsesgraden
ikke kunne økes
kraftig - dvs.
leiegårdsområde-

rivingen av Ener
haugen. Den ble

ne - eller der bo
ligene ikke kunne

gamle miljøet var
blokkert av en
grunnleggende
overbevisning om
at 1800-tallets

fullført ca. 1962,
men var enstem
mig vedtatt av
bystyret alt i
1947. Mot det
politiske flertal 1
og boligrådmann
Trygve Nilsens
rivevilje sto i

gjengse arkitek
turmiljøer med
deres «falske»,
«overlessede» og
«stilforvirrede»
stukkfasader og
«triste» bakgärd
er, var kulturelt
uverdige til å

kommunens tek
niske administra
sjon og den of
fentlige opinion.
Estetisk og sosial
verdsettelse av
det pittoreske og
idylliske småhus
miljøet kolliderte
med saneringse
vangeliet. Riv-

være med på «det
store fremskritts
toget». Videre
tror jeg at man,
konfrontert med
trafikkøkning og
sentrumsekspan-

111. 16: Enerhaugen: Stupinngata opp mot Sørligata 1959. Etter
Benum: Oslo bys historie, bd. 5, s. 16. Oslo 1994. Original: Oslo By-

grep som kunne sikre noe hyggelig frem
tidsmiljø rundt denne bebyggelsen. Den ne
gative innstilling som rådet i seiv de mest
opplyste kretser, iallfall til leiegårdsmiljøe
ne på Østkanten, dokumenteres ved en

grunnelse var imidlertid ikke bebyggelsens
tekniske stand eller miljøets totale slum,
men dets symbolstatus som ikke-minnever
dig minnesmerke over tilbakelagt elendig
het. (Ul. 16.)

Brochmann-tegning fra hans Nye hok om
stygt og pent, utgitt 1968. (111. 14.) Ikkc så
rart at generell apati omga rivingen av leie
gårdskvarterer i Gamlebyen så sent som
1970, i den hen-

Dette ble den siste småhus-totalsanering
en. Det nye Enerhaugen var simpelthen for
stygt og drabantby-ødslig i forhold til det
som hadde vært, til at noen fortsettelse i

sikt å gi plass til
de trafikkmaski
ner som nå seiv
er under riving.
(11l 15.)

gerlige anonym
bebyggelsen i
sentrumsranden
ble avskrevet
med et skjevt
smil, var det ad
skillig høyere
temperatur rundt

111. 17: Arkitekt Sofus Hougen: Det nye Enerhaugen under oppførelse
ca. 1963. Foto: USBL. Etter: Elsa Reiersen og Elisabeth Thue: De
tusen hjem. Den Norske Stats Husbank 1946-1996, s. 258.

områder der ut-

Om den bor-
vending var total-

politisk eller kul-
dette sporet var
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I mot forrige år-
1/5 hundres boligmil

byggelsen ble
derfor i stor ut-
strekning overlatt
til historiens

ca. 1975, ved
postmodernis
mens usjenerte

monumentaliteten

erstattes av næringsbebyggelse - dvs. områ
dene utenfor Sentrum. På den annen side

plass, Nationaltheatret og Frederiks gate.
Denne omformingen var et ledd i den såkal-

oppmuntret ikke husleiereguleringen, kom- te Sentrumsplanen, som ble gitt dem som
binert med ovennevnte sterke reservasjon oppdrag uten noen förutgående konkurran

se. Juryen ved
Tullinløkkakon
kurransen sier at
Lund og Slaattos
prosjekt på alle
vesentlige punk
ter hevdet seg
kvalitativt over
konkurransens
øvrige forslag; vi
dere at det inne
holdt en overbe
visende analyse
av hele områdets
miljø og arkitek
toniske kvaliteter
og muligheter.

jøer, til noen sær
lig estetisk inn
sats fra gårdeier
ne. 1800-tallsbe-

gjeninnsetting av
arkitekturhistori
ens motivoppbud
og klassiske urba-

kun ble funnet relevant for förtiden. Med
sine autoritære, undertrykkende og derfor
uaktuelle former sto den i direkte motset
ning til nybyggets mål, som var å virke
vennlig, inviterende og åpent. En slik over
talende fremmedgjøring avskar - ifølge
henne - en nærmere undersøkelse eller
verdsettelse av arkitektoniske kvaliteter i
det eksisterende miljø. Dermed ble arkitek
turmiljøets estetiske aspekt, dvs. de tekto
niske og rommessige arrangementer som
beveger sansene, oversett. Ut-definert som
symboler på makt og rigiditet ble de gamle

Vi skal så se på en viktig arkitektkonkurran
se som viser grunnleggende byestetiske
holdninger i det fagmiljøet som dominerer
ved slike anledninger, dvs. arkitektene.

Det gjelder konkurransen om Tullinløkka,
vunnet i 1973 av arkitektene Lund & Slaat
to. I tilknytning til denne og den følgende
konkurransen om tilbygg til Nationalthea
tret, som de også vant, vil jeg imidlertid
også gå inn på deres omforming av det store
uterommet mellom Stortinget, Eidsvolds

gang. Først etter

111. 18 og 19: Arkitektene Lund og Slaattos konkurranseutkast for
Tullinløkka med redegjørelse for akser som hevdes å være viktige.
Utsnitt fra Norske Arkitekturkonkurranser, 1973/183.
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gjennomgående
, , glasshuset, s. 61. Oslo 1985.

modulen og en om det glasshus

ning som ifølge
Tostrup lå til
grunn for løsning-
en på Tullinløkka,

toritarianisme.
Med sin konse-
kvente gjennom-
tvingning av mo-
dulsystemet og
hovedaksen, med
flyttingen av Wer-
gelandsstatuen ut
av parkrommets

konflikten med
Nationaltheatrets

bygningene ho
vedsakelig vur
dert som kvanti
tative og geome
triske størrelser,
som et abstrakt
spørsmål om di
mensjonering,
vinkler og aksia
litet i den urbane
sammenheng.

system som Tul
linløkka. Toppen
av akserettet mo
dulisering ble
nådd i den tidli
gere nevnte Sen
trumsplanen i
1974. Hele dette
sakskomplekset
er i 1985 ekspo
nert av Arne
Brenna i publika
sjonen Eidsvolds
plass, Studenter
iunden og glass
huset i forbindel
se med striden

gangspunktet blir
vinnerutkastet
lettere fattbart.
(111. 18.) Den

viss tillempning i forhold til angivelige ak
sedrag er begrunnet i nevnte analyse av hele
området, og juryen roser formodentlig av
den grunn eksteriør-resultatet for hensyns
fullhet overfor sine omgivelser. Vi legger
merke til at modulmønstret er trukket over
Kristian IVs gate og inn i Universitetsha
ven, der oppstilling av skulpturer var forut
satt. Arkitektene hevder at denne oppruting
en var vesentlig bedre stilmessig tilpasset
Universitetsbygningene enn det eksisteren
de havearrangement. (111. 19.)

som i en senere fase av planen ble foreslått
reist for enden av hovedaksen parallelt med
Karl Johan, for bl.a. å tjene som markering
av nedgangen til T-banen ved Nationalthea
tret. I denne planen får modulprinsippet,
som i og for seg kan være både nyttig og es
tetisk virkningsfullt i fordelingen av byg
ningsvekter og -volumer, nærmest overjor
disk status uten noen praktisk begrunnelse. I
et så stort og oppdelt byrom blir jo prinsip
pet oppfattelig og derved estetisk først i
fugleperspektiv. Den anti-autoritære hold-

Om dette må
sies å være en
fundamental mis
forståelse, over
rasker det allike
vel ikke at Lund
& Slatto i tiden
som fulgte ut
bredte sitt modul
nett til hele områ
det mellom Stor
tinget og Frede
riks gate - de

rådet var ordnet
etter samme akse-

med den sterke
egen symmetri,

hadde jo gjennom
analyse «bevist»
at hele dette om-

er her blitt til au-

Med dette ut-

111. 20: Eidsvolds Plass sett mot Stortinget, ca. 1965. Foto: Sverre
Heiberg. Etter Arne Brenna: Eidsvolds plass, Studenteriunden og

111. 21: Eidsvolds plass sett mot Stortinget 1976, i henhold til Lund
& Slaattos plan. Etter Arne Brenna: Eidsvolds plass, Studenterlun
den og glasshuset, s. 60. Oslo 1985.
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rådende arkitek-talitet, og med det
| bisarre konkur- toniske strøm-
| ranseforholdet til ninger, og hvor

blendet de blir avx Karl Johan-aksen,
1/5 hører dette pro- den designmessi-

ge og verbale re-
torikk som under-
bygger disse i det

tige aspekter av
oppgave og løs-
ning ikke blir te-
matisert - dette
gjelder bl.a. by-

   

fanget inn av deegen-monumen-

duktet etter min
mening hjemme i
psykiatriens ver
den snarere enn i
arkitekturens, enn
si estetikkens.
Men gjennomført
ble det i hoved

sak. Bildene av ... T ~ . .
, ~ 111. 22: Taggernes by: Ved Ankerbroens nordøstre brokar. 1998.

Eldsvolds Plass Foto: Forfatteren.

En annen sak er de rent kvantitative interes
ser som ofte skjuler seg i statlig og kommu
nal jurydeltagelse. Hvis mine prinsippielle
refleksjoner i innledningen omkring byeste-

både et minne og en dokumentasjon. (111. 20
og 21.) Arkitekttermen for dette estetisk
konstruktive prinsippet er strukturalisme.
Kunsthistorikeren Hjalmar Torp fant et
annet, etter å

oppgåver skal løses. Bl.a. bør den menige
kvinne og mann gis innflytelse på både pro
blemstillinger og løsning.

som Hotell Plaza, og på en artikkel av Lars
Mannsåker og Jan Sigurd Østberg i St. Hall
vard 1990, som dokumenterer kommunens
mer skjulte økonomiske motiver for å få
dette igjennom.

Ved lesningen av Tostrup slås man av
hvordan juryenes fagmedlemmer stadig er

tikk har noe for

før og etter er estetiske forhold.

samtidig som vik
enkelte tilfelle,

16

være blitt vist om
i Det nye Norges
Bank - nemlig
modulose.

Jeg kunne fort-
satt gjennom-
gangen og sett på
konkurransen om

Vaterland og
Grønlands torv i
1982. Jeg ville da
basert meg på
Elisabeth Tos-

trups analyse av
den estetiske re-

torikk som gjorde

seg, er det for så
vidt ikke overras-

kende at forskjel-
lige profesjoner
eller sosio-grup-
per lever mer
eller mindre i

sine egne estetis-
ke byrom. Ikke
minst på bak-
grunn av den
ennå flytende si-
tuasjon på Tullin-
løkka tror jeg
tiden kan være
moden for å jus-

det mulig å få III. 23: Pilestredet 30 A og B, hvor Edvard Munch bodde som bam i tere dagens jury-
igjennom et inn-
slag i bybildet

årene omkring 1870. 1998. Foto: Forfatteren. system når byes-
tetisk viktige



egenskaper.

lomkrigstiden, og
fikk i 1980-årene

ten av elvebred-
dene en ny opp-
rustning i det fei-
les statlig-kom-
munale prosjektet

park.
I dag er alt

som heter kom-
munal eiendom
nedtagget; tag-
gingen blir ikke
fjernet. Gresset
blir sjelden klip-
pet; fjorårets løv

fjernet. (111. 22.)

1950-70-årene

HOVEDFELT 2 senterer utgifter og politisk nedprioriterte
oppgåver. Samtidig med den løpende ned
skjæring spiser uproduktivt vedlikehold, re
parasjon av hærverk 0.1,, en stadig større del
av midlene.

Så til det andre hovedfelt: Den jevne, men
ikke nødvendigvis usystematiske gjerning
å skape, regulere, opprettholde, forbedre
eller forringe bylandskapets visuelle Akerselven ved Ankerbroen er et illustre

rende eksempel. Området har vært et sym
bol på kommunal bybildeinnsats siden mel-

Kommunen har
her et særlig an
svar. Jeg vil først
berøre dens di
rekte ansvar for
anlegg og drift av
gater og plasser
med deres be-
legg, belysnings
armatur 0.1. og
for parker og fri
områder. Dette er
dessverre et be
drøvelig emne.
Som nevnt inn
ledningsvis var
Oslo nedslitt etter
krigen. Men gan
ske raskt, og med
byjubileet i 1950
som siktemål.
kom bybildets of
fentlige side i god
stand igjen. Siden
har det gått nedo
ver - fordi bud
sjettene ikke har
stått i forhold til
oppgåvene. I

måtte indre by forsømmes til fordel for nød
vendig miljø- og infrastruktur-oppbygging i
de nye bydelene. Deretter kom kommunens
økonomiske krise gjennom 1980-årene og
dramatiske innstramninger under Tetzsch
ner-byrådet på slutten av det tiåret. Park- og
idrettsvesenets budsjett ble på kort tid hal
vert. Nå er kommunens økonomi forlengst
bedret, men alle drifts- og vedlikeholdbud
sjetter blir stadig barbert, fordi disse repre

I New York har kjernen i senere års vel
lykkede bekjempelse av kriminaliteten vært
å begynne med forhold som disse. Dette
budskapet er forlengst spredt over hele ver
den, men har tydeligvis ikke nådd Rådhuset.
Kommunens bygninger er byens dårligst
vedlikeholdte. Jeg kan ikke la være å lure
på om alt dette er bevisst politikk: for å

Hvilke signaler gir dette til barn og ung
dom?

er altså min by.

dre omkring i et
forlatt og okku
pert hus, men det

Det er som å van-

park, blir ikke
Akerselva Miljø-
som forteller om
rangerte skilt
vekk. Seiv ut-
er ennå ikke rakt

Akerselva Miljø-

sammen med res-

1840-årene etter tegning av stadskonduktør Chr. H. Grosch; det før-
ste anlegg i middelalder-historistisk stil i Oslo. Fredet etter lov om
kulturminner. Utskjemt med trafikkskilt ca. 1990. Foto: Forfatteren.

111. 24: Basarene ved Domkirken, mot Dronningens gate. Oppført i
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1/2 handlekraften, for I Pål Hougens
tid som direktør
for Kunstsam-
lingene, ble bl.a.

Uansett er det og betongprege-
de, men identi-

berg bemerker i munale nyanlegg

1980-tallet.
Der gjøres forsøk Et ambisiøst
på å rydde opp i %o .. \ i
bybildet, men lite

prosjekt var den
såkalte Estetisk

kommer utover Ofarrmpnsv. .
snakkestadiet

Plan, et oppdrag
som øyensynlig
uten förutgående
vurderings- eller
vedtaksprosess

om prøve-leskuo\\ T 1 AW b'yßfla ,J //
ret pa Wessels

ble gitt til arki-
tektprofessor dr.

plass, eller forsø
ket på å få kon-

Thomas Thiis-
Evensen omkring

troll over skilt og 1990. Det er sær-
lig Del 1 om opp
rusting og esteti
sering av gate- og

troll med dårlig plassgulv, som er

skvise de kom
munale etater så
hardt og så dypt
ned i demoralise-

uten å spørre,
seiv på fredede
kulturminner og
kunstverker. (111.

så å kunne over
late fallittboet til
gode entreprenør
venner.

som na skjer, slik 25: Høyenhall T-banestasjon med Willibald Storns utsmykning

Også Dag ØSter- under begynnende nedtagging i 1979. Foto: Forfatteren.

sin siste bok, at verdiene unndras fellesska
pet. Fellesarenaene fylles da av folk som
trenger å gjøre fra seg på et vis. Til dels blir
det offentlige miljø - for å vri på Østerbergs
vri på Sartre - den rest som er til overs for
dem som ikke lenger har noe valg, for hvem
bare skjebnen står tilbake.

som T-banestasjoner, kunstnerisk utsmyk
ket. Bakgrunnen var et bystyrevedtak i 1962
etter forslag fra AP-representanten Arve
Moen, at 2% av byggesummen ved alle
kommunale bygg skulle gå til slike formål.
Ordningen ble imidlertid sabotert i sentral
administrasjonen og kokte senere mer eller
mindre bort. (111. 25.) Et lignende prosjekt,
Kunst i bydelene, ble innstilt på slutten av

eller øyeblikkets OX
lille markering. ’s^.*K
Jamfør historien

reklame i bybil- ... Ä
, f ... o 111. 26: Oslo kommune, Plan-og bygningsetaten, etter forslag fra

det, ror ikke a Thomas Thiis-Evensen: Estetisk Plan for Oslo Del 1: Gategulvet i
snakke om kon- Oslo sentrum. Oversiktsplansje s. 31.

eller skjemmende vedlikehold. Disse tilta
kene er nemlig utgiftsposter. I skjemmende
vedlikehold går kommunens boligbedrift
foran, som her eksemplifisert ved Edvard
Munchs barndomshjem i Pilestredet. (111.
23.) I freidig skiltoppsetting går Vei vesenet
og Samferdselsetaten foran, ved å skru løs

interessant. Den bygger på Thiis-Evensens
analyse av hoveddrag og linjer i bylandska
pet, som første gang ble fremlagt i Steder i
Oslo fra 1975. Plandokumentet viser over
og underordningen på forskjellige nivåer
gjennom ulikt utvalg og anvendelse av dis
ponible elementer. (111. 26.) Dette i og for

tetsviktige kom-

enkelte tekniske

x ring at de mister
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offentlig estetisk innsats.

forsvant i 1965-
loven. Videre for-
svant fagfolkene
fra de besluttende
organer. Dette ble
gjort for å styrke
folkestyret, og i
samme hensikt
ble offentlig hø-

rørte parter inn-

har praksis siden
1965 vist at de
folkevalgte er

nomført bl.a. i sterkt tilbøyelige
til å velge utbyg
gingsveien uten

Kirkegaten. Re
sultatet er blitt
overbelyktning særlig skjeling til

seg interessante prinsippet stränder dessver- Til slutt litt om rammebetingelsene for
re på flere forhold: det første er at angiveli
ge hovedtrekk ikke alltid stemmer med his
toriske eller funksjonelle kjensgjerninger;
det annet er at det ikke tas utgangspunkt i
vedlikehold av de estetiske ressurser som
tross alt allerede ligger i gatebildene, f.eks.
brostensdekke - og for det tredje preges
fremstillingen av ufølsomhet i den beskrev
ne utførelse.

Kjernen i den kommunale misere er etter
min oppfatning bygningsloven av 1965. Til
dels fjernet den mange estetiske sikringer i
föregående lov av 1924 med egne Oslo-for
skrifter. 1924-loven krevde ikke bare at
bygningene skulle virke arkitektonisk tilta
lende, men også harmoni mellom gammel
og ny bebyggelse. Ved planleggingen skulle
det tas hensyn til terrengets karakter og de
stedlige forhold. Alle disse spesifikasjonene

I belysningsestetikken og belysnings
struktureringen er samling om gatekryssene
gjort til en viktig sak, for å betone disse
som små plass-
rom. Allerede i
brosjyren som
presenterer Este
tisk Plan virker
forslaget ikke
overbevisende,
hverken estetisk
eller trafikalt. Et
annet virkemid
del er å heve en
kelte gaters status
ved å gjøre dem
til «lyktegater».
Dette er gjen-

estetikken. Høringsuttalelser mot utbygging
blir som regel kun tatt til orientering.

og distraksjon av bybildets masser og rom.
Prinsippet «jo mer, jo finere» har smittet
over på Eidsvolds plass foran Stortinget, der
lyktetettheten lager visuelt kaos. (111. 27.)
Slottsparken er i senere år blitt tilsvarende
overbelyktet. Med en avstand på bare ca. 20
m, danner lyktene alleer i parkrommet; i
strid med landskapsparkens prinsipper.
Gjenom opplyktingen er stienes estetiske
funksjon blitt retningsdannende, istedet for
diskret å styre føttene, og derved blikkret
ningen, mot motiver utenfor stien.

Fra slutten av 1970-årene har Byplankon
toret nedtonet styringsrollen og i stedet tatt
på seg tilrettelegger-rollen. Etter overgang
en til byrådssystemet et tiår senere er den
sammenslåtte Plan- og bygningsetaten nå
klart politisk overstyrt. Dens faglige hoved
oppgave er øyensynlig blitt å gi konkret
form til rammebeskjedene fra byrådet og
bystyret og dets komiteer. Det politiske fler
talls konstante fortettingskrav må etterhvert
nedbryte faglig integritet og følelsen for
gode løsninger. Ved lesning av etatens inn
stillinger gripes man ikke sjelden i å lure på
hvem det egentlig er som har skrevet dette

ført. Dessverre

ring av alle be-

111. 27: Eidsvolds plass foran Stortinget 1998. Belyktning (tell dem!)
inspirert av Estetisk Plan. Foto: Forfatteren.
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bildet, har senereo W/ mrk .
ars utsvellmg av ur

  <•

2000?

vedstad? Kan det

jubileum i år

- er det faktisk etaten; er det byrådsavde
lingen, eller er det utbygger? Er det aner
kjente arkitekter som tegner nybyggene, blir
motivasjonen til å sette ned foten ytterligere
svekket - som f.eks. ved Kirkeveiens eldste
hus, skrått overfor Hovedporten til Vige
lands-anlegget, der et simpelt, anmassende
og fysisk destruktivt fortettingsprosjekt er
under oppførelse etter tegning av den pris
belønte arkitekt Kari Nissen Brotkorb - som
bl.a. har tegnet den fine avsluttende hjørne
bygningen ytterst på Aker Brygge. (111. 28.)

sider. Parkbehandlingen av Viksjødelen er
imidlertid blitt et fint tilskudd. Miljøet rundt
Regjeringskvartalet skjøttes av egne stadige
gatefeiere, ettersom den kommunale gate
feiing i praksis er opphørt. Tiltalende utfor
mede veiledere for estetisk miljøutforming
av byer og tettsteder materiale kommer på
løpende bånd, særlig fra det halv-direktori
elle Norsk Form. I Oslo virker dette som å
skvette vann på gåsa.

Lyspunkter er de ståtlige initiativene til et
vakrere og triveligere offentlig miljø. Innen
for de viktige rammer som plan- og byg
ningsloven representerer, er kommunens
mulighet til å ivareta estetiske hensyn gjen
nom plan- og byggesaksbehandlingen styr
ket. Det gjenstår å se om denne muligheten
vil bli benyttet.

Aldri har opinionen vært så interessert og
informert om byestetiske spøsmål som nå;
aldri har samfunnet vårt vært rikere. Det
kan da ikke være annet enn spørsmål om tid
før denne opinionen stemmer inn en ny po
litikk i Rådhuset, slik at Oslo i det minste

Regjeringskvarta
let hatt sterke mil
jødestruktive

byens 1000-års
bli et mål for

mest lurvete ho-
Europas nestNår det gjelder

Statens del av by-

bare blir Nord-

111. 28: Kirkeveien 27, mai 1998. Brutal påtrengning av nytt på gam
melt. Arkitekt: Kari Nissen Brotkorb. Legg også merke til trærne
som er drept av graving til parkeringskjeller. Foto: Forfatteren.
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