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Hva er særlig viktig å verne i en by (Oslo) 

• Historiske kommunikasjonsårer 
 

• De offentlige rommene (inkl. marka og fjorden) 
 

• Fornminner 
 

• Romlige og volummessige landemerker – tårn og tegn 









Grand Hotel 
Karl Johans gate 31 

Magnusgården 
Karl Johans gate 33/Rosenkrantz’ gate 11 

Clarion Collcetion Hotel Gabelshus 
Gabelsgate 16 

Scandic Holberg Hotel 
Holbergs plass 1 



Scandic Holmenkollen Park 
Kongeveien 26 

Holmenkollen Restaurant 
Holmenkollveien 119 

Ekebergrestauranten 
Kongsveien 15 

Nedre Foss Gård 
Nordre gate 2 



Påfuglfontenen 
Studenterlunden 

Christian IV’s Hanske 
Christiania Torv 

Kvinneskikkelse med overflødighetshorn 
Norsk Folkemuseum 

Tigeren 
Jernbantorget 



Min største byfrustrasjon! 





Mine største hjerteprosjekter – tårn og tegn  

Ibsen Museet Teater 
Arbins gate 1 

Gondolbanen Tryvannstårnet 



To «rådende sannheter» 

«Murbyen er Oslo’s sjel» 
 
 
 
 
 
«Fasadebevarte bygg er  
som utstoppede ulver» 



«Murbyen er Oslo’s sjel» 

Unyansert sjelsbeskrivelse: 
• Heller: Torg og plasser, både i og utenfor murbyen 
• Men først og fremst marka og fjorden 

 
Derfor: 
• Bevar markagrensen hellig, men tillat skogsdrift og utendørs rekreasjonstiltak  

«VERN GJENNOM BRUK» 
 

• Ikke vær hysterisk på bevaring av murbyen – den trenger livsblod 
«VERN GJENNOM BRUK» 
 

• Innse at i tranformasjonsområdenes (Hasle, Økern, Alnabru, Ryen, Bryn etc.) «fremtidige 
umistelige skatter» er få og at kraftfull riving og fortetting er ønskelig og nødvendig gitt 
befolkningveksten 



«Fasadebevarte bygg er som utstoppende ulver» 

• Bedre med utstoppet ulv enn døde mumier. 
 

• Selv ulver lever ikke evig, men trenger innvendig  
fornyelse. 

 
Derfor: 
• Ha mye større fokus på bevaring av fasader enn av interiør. Hovedregel bør være at innvendig 

oppgradering (funksjonalitet, brannsikkerhet, universell utforming) er ønsket og tillatt, og at 
kun særlig viktige interiørdetaljer kreves bevart. 
«VERN GJENNOM BRUK» 
 

• Innse at det noen ganger er riktig å rive og tilbygge/påbygge for både å skape funksjonalitet 
og fremheve det som er særlig verdifullt. Selv om et helhetssyn også er viktig. 
«VERN GJENNOM BRUK»  



VERN GJENNOM BRUK 



VERN GJENNOM BRUK 
unngå forfall og død, 



VERN GJENNOM BRUK 
unngå forfall og død, 

og da må det også legges til rette for bruk 



VERN GJENNOM BRUK 
unngå forfall og død, 

og da må det også legges til rette for bruk 
 
 
 
 

DEN GYLDNE MIDDELVEI 
mellom fornyelse/revitalisering og bevaring 



Refleksjoner rundt en tapt kamp 



Refleksjoner rundt en tapt kamp, forts. 



En stor takk for vel utført kamp 
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