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Janne Wilbergportrettet

Nytt og gammelt går hånd i hånd 
i byutviklingen. Her kornsiloen 
som ble studentbolig og Nedre 
Foss gård som dannet utgangs-
punktet for bydelen Grünerløkka 
og som nå er serveringssted. Foto: 
Pia Strømdal
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Dette kunne fort bare 
ha handlet om den 

utskjelte og omtalte 
Y-blokka i Regjerings-

kvartalet i Oslo. I 
stedet kommer det til 

å handle om farger, 
om hygge og om en 

jul av Bergmanske 
proporsjoner – og litt 

om Y-blokka. 

– Jeg er den røde damen med den 
gule listen, ler Janne Wilberg før vi 
engang er kommet på plass på kon-
toret hennes hos Byantikvaren i Oslo. 

Med rødt mener hun antrekket – 
rød topp og rosa skjerf, rød- og 
rosamønstrete bukser og røde jogge-
sko. Gult viser til Byantikvarens gule 
liste – et register over verneverdige 
kulturminner og kulturmiljøer i Oslo.

– Det med fargene er et knep jeg 
bruker litt bevisst. Da jeg søkte og 
fikk stillingen som byantikvar i Oslo 
første gang, søkte de etter en person 
som var synlig og tydelig. Og du 

Janne Wilberg, byantikvar i Oslo: 

Den røde dame
kan tenke deg at når jeg stiller i rød 
kåpe i møte med ti dresskledte 
menn, så skjønner du hvor det visu-
elle fokuset havner. 

Men det med fargene begrenser 
seg ikke til klesvalget, men strekker 
seg også til byutvikling.

– Hjerneforskning viser at det vi 
vil ha er variasjon. Hvert tredje 
sekund vil vi ha noe nytt. Det er der-
for vi liker å gå i en by med variert 
bebyggelse. Bare grått og glass er ikke 
hyggelig, og den hyggefaktoren er 
viktig. Hva var det den TV-serien het? 
Skam? Jeg fikk ikke sett den, men jeg 
ble veldig glad da ordet hyggelig ble 
løftet fram i serien og gjort kjent for 
en hel verden av unge mennesker. 

«Hygge» kan fort høres litt useri-
øst ut i en bransje med arkitekter og 
utbyggere, men i et land som Norge 
med mange gråværsdager og en lang 
vinter, er behovet for farger og triv-
sel underkjent, mener Wilberg. 

Jo større, jo bedre
Og når vi nå er inne på farger og 
synlighet og trivsel, så går det ikke 
an å se forbi den store brosjen hun 
har på brystet som består av en liten 
saks og deler fra en sånn litt gam-
meldags metallsak som man damper 
grønnsaker i. 

– Jeg liker store smykker. Jo 
større, jo bedre. Vi snakker ikke 
akkurat brynje, men denne er nesten 
litt for liten. Et fashionmerke fra 
Frankrike, kjøpt på Oslo Bymu-
seum, så jeg er ikke så sikker på at 
de som har laget den har vært på 

loppis. Men idéen er god. Det er 
noe med å ta ting vi kjenner og 
sette det sammen til noe nytt. Da 
blir ikke én pluss én to, men tre, sier 
Wilberg og griper tak i brosjen. 

– Og hva selger vi hos Byanti-
kvaren, jo vi selger gjenbruk. Beva-
ring handler også om hvordan vi 
svarer på klimautfordringene.

På den måten blir smykket hennes 
på sett og vis et symbol for det Byan-
tikvaren driver med. Det handler om 
gjenbruk, om å ta i bruk bygninger på 
en ny måte og å flette sammen bygg 
som kanskje ikke hører sammen hver-
ken i stil eller i tidsepoke. Men også 
om at Byantikvaren på ingen måte 
skal være en usynlig etat.

– Byantikvaren er jo til dels en 
nei-etat fordi vi skal bidra til styrt 
utvikling, og da kan ikke vi som job-
ber her se ut som sure, halvgamle 
kjerringer med brune ullstrømper. 
Derfor var det viktig for meg å ha 
noen kule, spektakulære briller da de 
gamle var modne for utskifting. Ellen 
de Vibe (tidligere direktør for Plan- og 
bygningsetaten i Oslo) hadde kjøpt 
seg røde briller, og vi kunne ikke være 
to etatsdamer med røde briller. Så da 
ble det disse, sier hun og viser til bril-
lene med fargerik innfatning. 

Og da er det kort vei til jul. 

Pepperkakelandsby uten 
Y-blokka
Og den feires nesten på bergmansk 
vis – uten dramatikken, men med 
tre stuer på rad og et juletre som 
stryker rosettene i taket.
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 – Jeg er en juledame. Julen er 
rett og slett veldig hyggelig. Vi er jo 
ikke veldig religiøse hverken 
hjemme hos oss eller i Norge, men 
det er en lysfest som gjør det lettere 
å komme seg gjennom en vinter. 

Julen starter så snart datteren har 
feiret bursdagen sin i slutten av 
november. Da legges alle jule-
aktivitetene inn i kalenderen. Fordi 
de har åpen kalender hos Byantikva-
ren, betyr det at alle på huset vet når 
Janne skal steke medisterkaker, koke 
surkål, pusse messing og bake Mor 
Monsen. 

– Nå er mannen min pensjonist, 
men vi har vært to stykker i ledende 
stillinger, og da måtte vi ha struktur. 
Vi har en overdådig jul. Det er litt 
sånn Fanny og Alexander med mye 
dekorasjoner og stort juletre. I fjor 
var det nesten for stort. Det var 3 
meter og 20, og vi hadde problemer 
med å få det til å stå. 

– Da bor dere ikke med det som er 
standard høyde under taket i nye boliger?

– Nei da, og etter at datteren vår 
flyttet ut og vi bare er to, så vi bor 
ikke akkurat bærekraftig i en stor 
leilighet fra 1929 på Majorstuen 

med doble dører, rosetter og tre 
stuer på rad, innrømmer Wilberg.

Det som måtte være av tomrom 
fylles med nisser og dverger og noe 
som kanskje ikke så mange andre 
har – en årgangspepperkakelandsby. 

– Vi lager hus som ikke er bereg-
net hverken på å spises eller knuses. 
De står i skapet resten av året, og så 
tilfører vi noe nytt hver jul til erstat-
ning for uunngåelig brekkasje. Deko-
ren er skikkelig kleisete med masse 
sukkerglasur og pynt, og det må sies å 
være ellevilt. Vi har blant annet et 
funkishus og en militær spisshytte – 
jeg var tross alt i Forsvarets eien-
domsforvaltning i 15 år. Vi har Ber-
tram Butts godtekiosk fra Harry 
Potters verden – den gikk i stykker så 
i fjor måtte vi lage en ny. Vi har høy-
blokka i Regjeringskvartalet også, 
men Y-blokka ble for vanskelig. 

Den vanskelige bokstaven Y
Og der kom vi altså ikke unna 
Y-blokka – den utskjelte, elskede og 
problematiske betongstrukturen i 
regjeringskvartalet.

– Ordet unik brukes altfor ofte, 
men Y-blokka er et unikum, et 
hovedverk innen norsk kunst- og 
arkitekturhistorie. Integreringen av 
kunst og arkitektur er enestående og 
dannet et forbilde for mange senere 
prosjekter, minner Wilberg om.

Picasso tok ideen og samarbeidet 
med Carl Nesjar med seg blant annet 
til Barcelona, Marseille og Chicago.

– Så Y-blokka er viktig, og det er 
mange av oss som mener at ved å 
rive den så lar vi terroristen vinne. 
Jeg har dessuten stor sans for sosial-
demokratiet, og derfor fatter jeg 
ikke hvorfor Arbeiderpartiet vil rive 
symbolet på velferdsstaten og seg 
selv. Ved å rive begår vi et feilgrep. 

Hun minner om at mange aktø-
rer har kommet med kloke og vel-

Y-blokka og H-blokka, begge med utsmykning av Picasso/Nesjar utgjør en fredningsverdig 
helhet i regjeringskvartalet. Foto: Janne Wilberg
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begrunnede høringsuttalelser og 
også alternative løsninger, men 
nesten ingen er blitt hørt. 

– Jeg har vært med miljøvernmi-
nisteren til London og møtt lederen 
og folkene blant annet i bydelsadmi-
nistrasjonen i bydelen Westminster 
med Storbritannias beste sikkerhets-
eksperter, MI5. Disse folkene pre-
senterer seg ikke med navn, og det 
var ikke lov til å ta bilder av dem, 
sier hun og får det ut til å høres ut 
som en scene fra James Bond. 

– De ga klart uttrykk for at de 
synes det fremsto som uforståelig at 
vi i det hele tatt vurderte å rive et 
regjeringsbygg i Norge. Deres inn-
fallsvinkel var «kom med konseptet, 
så tilpasser vi sikring etter det». I 
regjeringskvartalet har man valgt den 
stikk motsatte innfallsvinkelen med å 
tilpasse anlegget til et sikringskonsept.

Rive eller bevare på akkurat 
denne tomten er en debatt vi har 
vært gjennom før. På tomten til 
Y-blokka stod det tidligere et gam-
melt militærhospital fra 1807.  
Kampen mot rivning tapte man  
den gangen også. 

– Det er lettere å være glad i et 
gammelt militærhospital i tre enn 
Y-blokka som det krever litt kunn-
skap og erfaring for å se verdien av, 
innrømmer hun.

– Men nå skal man gå for en 
løsning hvor man skal samle alle 
departementene på samme sted. Og 
hvem skal betale for det? Hele det 
norske folk – for noe som er helt 
unødvendig. Etter at man har brukt 
1 milliard kroner på å etablere og 
tilpasse nye lokaler flere steder i 
byen. I Kvadraturen hvor flere av 
departementene nå ligger, har det 
ifølge politiet gitt positive ringvirk-
ninger som mindre kriminalitet, 
mindre prostitusjon og større omset-
ning i butikkene, understreker hun. 

Nye kulturbygg fyller Bjørvika. Her det nye Deichmanske 
bibliotek, som åpner i 2020,  med den populære Operaen i 

bakgrunnen. Fotos: Janne Wilberg

Utsikt fra Karl Johans gate 14  
som viser dagens situasjon rundt 

Oslo S, noe som vil endre seg sterkt 
med den kommende knutepunktsfor-

tettingen. Foto: Janne Wilberg
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– Hvis man må rive en del av 
Y-blokka på grunn av sikkerheten er 
det ok, men de sier at det er for van-
skelig. Men å skjære av Picasso og 
Nesjars vegg med kunstverk og flytte 
den til et annet sted, det får de til. 
Det er denne manglende logikken 
som fremkaller så sterke følelser hos 
veldig mange. Denne saken er et 
uttrykk for et «lekedemokrati» som 
bare kjører med hakk i plata – det er 
besluttet, det er besluttet, det er 
besluttet.

Janne Wilberg sukker. Og så  
legger hun til og ler: 

– I dag er det ironisk nok depar-
tementenes sikkerhetsavdeling som 
sitter i Y-blokka.

Nytt skal også bevares 
Det knirker i taket når noen går 
over oss. Byantikvaren holder til i et 
gammelt bryggerikvartal i nærheten 
av Akerselva og Grünerløkka. Den 
eldste delen er fra 1855, og i bygget 
ved siden av ble Solo født. Bygget er 
lempelig tilrettelagt for en moderne 
tid, men de gamle bærebjelkene i 
taket er fortsatt synlige. 

Janne Wilberg skjønner at det er 
enklere for folk flest å se at det 
knytter seg verdier til en bygning fra 
1800-tallet, enn en betongblokk fra 
vår tid. Men derfor har Byantikvaren 
et ansvar for å se og bevare bygg 
som sier noe om viktige samfunn-
strekk gjennom hele historien og 
som står som gode eksempler på 
byggeskikk fra alle epoker. 

– For å forstå verdien i nyere bygg 
må du kjenne til bakgrunnen. Y-blokka 
har fasader i stein, det som er selve 
grunnfjellet i Norge. Det å bare bruke 
norske materialer var nyskapende den 
gangen. Man ville ikke bare se til store 
utenlandske og toneangivende arkitek-
ter som Le Corbusier, men skape noe 
som hadde egenart og som var spesielt 
for Norge. Alle bygninger må settes i 
en større sammenheng for å forstå 
verdien av dem. 

– Men kunstneren Bjarne Mel-
gaards og arkitektfirmaet Snøhettas 
«A House to Die in» på Ekely i 
Oslo ville du ikke tillate?

– Det var ikke Byantikvaren som 
gikk imot det i siste runde. Da var 
det blitt betydelig nedskalert og lå i 

hovedsak utenfor fredningsområdet. 
Vi er ikke redde for samtidsarkitek-
tur, lover Janne. 

Hun synes ikke det å gå tilbake 
og kopiere gamle stilarter som nyre-
nessanse og nybarokk er veien å gå. 

– Det måtte være hvis du skulle 
bygge en ny fløy på Slottet. Da ville det 
være naturlig å følge de opprinnelige 
planene og stilvalget. Eller i homogene 
bymiljøer, som hovedgaten på Røros, 
kan man tenke at det er riktig å gjen-
opprette noe av det som har vært der 
før. Det er for store høyder og for store 
volumer vi er kritiske til. Vi vil at et 
signalbygg ikke bare skal handle om 
høyde, men at det skal tilføre andre 
kvaliteter. Og et høyhus kommer aldri 
alene. Oslo Plaza skulle være som en 
sølvpil mot himmelen, og det skulle stå 
alene. Men det gjør det jo ikke lenger. 

Nå vil utbyggerne ha flere høy-
hus. Ved Oslo S snakkes det om 130 
meter eller mer. 

– I miljøvernets navn har det vært 
snakk om å bygge høyt og tett, men 
det er den sosiale bærekraften vi 
kommer til å bli målt på i ettertiden. 
Hvorfor bygger vi en by? For utbyg-

Stor bredde i kulturminnebestanden i Oslo: Botsfengselet, gamle Deichmanske bibliotek,  Frederik Stangs gate 35,  Vålerenga, Akershus festning 
og Kulturhuset i Youngsgate 6. Foto: Janne Wilberg
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Janne Wilberg tar sjelden lange 
tenkepauser. Dette er en av de få, og 
den er av det korte slaget.

– Kommersielle interesser er 
ikke et fyord. Å drive med handel 
og være utbygger er helt legitimt. 
Det er til og med viktig for å 

gerne? Eller vil vi ha et sosialt bære-
kraftig samfunn hvor flere kan bo? 
Selv om vi tenker byutvikling må det 
være mulig å tenke noe annet enn 
høyt og tett. Norge er et vinterland. 
Høye bygg skaper slagskygge, og 
derfor er forholdet mellom høyde og 
gatebredde faktisk vesentlig. På Man-
hattan er det mange steder fire filer i 
bredden. Det er noe helt annet. 

På en konferanse møtte hun en 
kvinne fra Libanon. Beirut mangler 
infrastruktur, byen er ødelagt etter 
krigen, og nesten ikke noe gjenstår av 
det gamle. Det denne kvinnen sa noe 
som Wilberg har bitt seg merke i: Hvis 
du bygger veldig høyt og tett så skaper 
du et hierarki. Noen skal bo på top-
pen, men hvem er det som skal bo 
nederst hvor det er mørkt og trangt? 

– I Norge har vi en holdning til 
likeverd, men med høyhus bygger vi 
et samfunn som ikke er egalitært. 
Bare se til Manhattan, sier Wilberg.

– Det er høyt og det er kult på 
avstand, men det er også kapitalis-
mens høyborg. Manhattan bærer 
visuelt preg av at den sterkestes rett 
har vunnet kampen. Men er det 
denne typen verdier og den veien vi 
skal gå i Norge? Når du ser til USA 
i dag så tror jeg kanskje ikke det. 

bygge et godt samfunn, men de 
skal ikke få diktere utviklingen. Jeg 
tror det var arkitekt Petter Buten-
schøn som sa det: Vi må huske på 
at eiendomsutvikling ikke er syno-
nymt med utviklingen av et godt 
bymiljø.  

Byantikvaren går for gjenbruk, gjerne også av juletrær, som dette helårsjuletreeet i Brenneriveien. 
Foto: Pia Strømdal


