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E S S A Y  /  M I N N E S T E D E R  
Morgenbladet 03. januar 2020  
 

Kjetil Jacobsen:  

Norge og arven etter 22. juli. 
Hva gikk galt? 
 

Hvorfor så mye har gått galt? De ikoniske bygningene fra Gerhardsen-epoken skal rives 
eller bygges ned og erstattes av et New York eller Shanghai midt i Oslo, i form av enorme 
kontorbygninger, skriver Kjetil Jakobsen.  

Fredningstilhengerne vant en liten seier nylig, da Kommunaldepartementet valgte å 
utsette rivningen av Y-blokka. Det finnes en mulighet for at Solberg-regjeringen nå snur og 
lar Einar Gerhardsens regjeringskvartal stå der for ettertiden, slik det ble skapt av 
etterkrigstidens fremste kunstnere og arkitekter for å gi velferdsstaten et estetisk uttrykk. 
Men det kan også være at dette bare er begynnelsen på en bitter og opprivende strid. Det 
som skulle vært et samlende prosjekt; gjenreisningen etter 22. juli, kan ende som en Alta-
aksjon midt i Oslo sentrum. Blant Y-blokk-aktivistene snakkes det åpent om lenkegjenger 
og andre former for sivil ulydighet. Sterke følelser er i sving. Striden om Y-blokka og det 
nye regjeringskvartalet kommer på toppen av den ulykkelige historien om Jonas 
Dahlbergs Memory Wound. Den svenske kunstnerens vinnerforslag til minnesteder for 22. 
juli ved Utøya og i regjeringskvartalet ble annullert etter en opprivende konflikt. 

Det er nå på tide å spørre seg hvorfor så mye har gått galt i minnepolitikken etter 22. juli? 
Hva er det vi ikke har forstått? Mitt forslag er å søke svar i den franske historieteoretikeren 
Pierre Noras skille mellom minnested og minnemiljø – lieux de mémoire og milieux de 
mémoire. Kort sagt er problemet at norske myndigheter i åtte år uten hell har prøvd å 
avgrense minnemiljøer til minnesteder, heller enn å respektere minnemiljøene. 

Tradisjonelle samfunn lever i det Nora kaller minnemiljøer; minnet er spontant til stede i 
nåtiden gjennom ritualer, vaner, tradisjoner og fortellinger. Moderne samfunn omgås 
derimot fortiden kontrollert og reflektert i form av hva Nora kaller minnesteder, et ord som 
han gir en svært vid betydning. Minnesteder kan være historiske tekster, filmer, arkiver, 
monumenter og turistattraksjoner. I minnemiljøet lever minnet i menneskene både 
personlig og kollektivt. Minner kan være traumatiske. De kan fortrenges og undertrykkes 
for så å bryte frem igjen med voldsom kraft. 

På minnestedet derimot, eksisterer fortiden i form av historie, det vil si som noe man 
kjenner til og har distanse til. Historie er en kritisk og rasjonell rekonstruksjon av noe som 
man vet er forsvunnet. 

Direkte tilgang til det levende minnet har moderne mennesker sjelden, vi lever i samtiden, 
i lys av prognoser om fremtiden. Når vi oppsøker fortiden er det frivillig og vi møter den i 
kontrollert form, slik historieforskningen rekonstruerer den og slik minnesmerkene og 
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turistattraksjonene rammer den inn. Moderne mennesker er samtidssentrerte og har liten 
eller ingen trening i å leve i minnemiljøer. Vårt forhold til fortiden er turistisk, fort inn og 
fort ut, og slik vil vi ha det. Vi vil ikke være prisgitt fortidens erfaringer. Også vi moderne 
kan imidlertid oppleve at minnet tar til å blø. Som kollektiv kan det skje etter kriger og 
katastrofer. 22. juli var en slik katastrofe, aller mest for dem som ble direkte rammet. Men 
alle nordmenn mistet noe den sommeren. Landet vi kom tilbake til var et annet enn det vi 
reiste fra. Og vi får det aldri tilbake. 

Jonas Dahlbergs Memory Wound er et utrolig sterkt kunstverk. Det ikoniske bildet av 
kuttet i det lange neset, som ligner slik på norgeskartet, har vært delt mer enn åtte milliarder 
ganger på nettet. Da jeg møtte kunstneren til samtale i regi av Oslobiennalen for noen uker 
siden, var han imidlertid helt enig i at oppdraget med å utforme minnesteder etter 22. juli 
kom altfor tidlig. En megetsigende detalj forklarer hvorfor: I det nasjonale 
minnesmerket Memory Wound skulle ofrenes navn skrives inn. Imidlertid var det først i 
fjor, i 2018, at de siste navnene kom på plass på den ganske private og skjermede 
minnesteinen som er satt opp på selve Utøya. Syv år tok det før alle de etterlatte følte seg 
klare for å se barnas navn på et minnesmerke. Såret er åpent, minnet blør og ennå i 2019 er 
et minnested egentlig overflødig. Det vellykkede holocaust-monumentet i Berlin kom på 
1990-tallet, nesten et halvt hundre år etter grusomhetene. Snublesteinene som minnes 
holocaust i Norge på en verdig måte er blitt plassert ut siden 2010. Når minnemiljøet dør og 
den historiske bevissthet skal vekkes, da er det tid for kunstnerisk utformede minnesteder. 

Det viktigste når man trer inn i et minnemiljø er å vise pietet for åstedet. Etter de to store 
terroraksjonene i USA de senere tiårene, Oklahoma-bombingen og tvillingtårnene i New 
York, valgte man etter moden overveielse å reservere åstedet – ground zero – for 
minnearbeidet etter ugjerningen. Så lenge minnet blør og tidsvitner erfarer angst, sinne og 
sorg bør man trå varsomt. Og det er akkurat her det har gått galt i Norge. Man har ikke tatt 
innover seg hva regjeringskvartalet betyr som åsted. Heller enn å gjenreise med 
nennsomhet vedtok myndighetene snart etter 22. juli å bruke Breiviks attentat som 
anledning til å gjennomføre et storslagent «moderniseringsprosjekt». Dette innebærer å 
samle hele regjeringen og alle departementene, unntatt forsvar, i regjeringskvartalet. 
Høyblokka og Y-blokka, de ikoniske bygningene fra Gerhardsen-epoken skal rives eller 
bygges ned og erstattes av et New York eller Shanghai midt i Oslo, i form av enorme 
kontorbygninger. 

Så spør du, er ikke Høyblokka, den mest vesentlige delen av åstedet reddet, for den har jo 
det kunst- og arkitekturinteresserte Norge mobilisert intenst? Beklager, men dette er et 
narrespill. Som landemerke og symbolbygg forsvinner «Høyblokka», omkranset som den 
blir av massive kontorbygg i samme høyde som den har i dag. For at Høyblokka ikke skal 
bli helt borte, legges det, ifølge vinnerutkastet fra Team Urbis, til ytterligere fire etasjer på 
bygget som en gang dominerte Oslo. 

Norske myndigheter har valgt å håndtere traumet etter 22. juli som om det er et problem 
som kan rammes inn og mestres gjennom etablering av minnested og minnesenter. Man har 
aldri tatt hensyn til at regjeringskvartalet som helhet er et minnemiljø. Breivik angrep 
Arbeiderpartistatens fremste symboler og institusjoner. Kanskje er det en avsporing, men 
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man bør ta innover seg at mange opplever det som et overgrep når staten av egen fri vilje 
fullfører terroristens intensjon om å sprenge vekk Gerhardsen-epokens regjeringskvartal. 

Sommeren 2011 satte statsminister Jens Stoltenberg et varig minnesmerke for ofrene med 
sine ord om at «vårt svar er mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet», en ytring som 
både i inn- og utland er blitt et symbol på hva Norge og det norske demokratiet kan yte. 
Men disse vakre hensyn har i for liten grad fått prege gjenreisningsarbeidet. Prosjekt nytt 
regjeringskvartalet vil få store konsekvenser for byutviklingen i Oslo og for det norske 
demokratiet. Hele prosessen siden 2011 har vært preget av det samfunnsforskere har begynt 
å kalle «sikkerhetsgjøring». Viktige beslutninger løftes ut av den demokratiske debatten 
med argument om at de er nødvendige ut fra et sikkerhetshensyn. «Sikkerhetsgjøring» 
medfører at kompetansen på samfunnsviktige forhold som demokrati, personvern, 
kulturvern og godt byliv, stilles i skyggen. Det legges lokk på hva som kunne vært gode 
diskusjoner om hvordan sikkerhet faktisk kan ivaretas uten at det går på bekostning av 
andre vesentlige hensyn. Sivilsamfunnet involveres ikke i prosessene og blir dermed gjort 
til et problem snarere enn en ressurs for det trygge samfunn. 

Noen virkelig offentlig debatt om hva slags konsekvenser sikkerhetsutfordringene ved 
prosjektet kan tenkes å få for demokratiets faktiske utfoldelse i Norges hovedstad, har vi 
aldri tatt. Sikkerhetsutfordringene er formidable, ikke minst i lys av at gigantkomplekset 
som rommer de fleste mennesker med makt og myndighet i Norge skal ligge på en høyde 
midt i Europas mest intime hovedstad.  

Oslo har trange sentrumsgater som slynger seg på kryss og tvers og opp og ned 
bakketopper. Som en kompakt by med smale gater og bygninger i humane dimensjoner er 
Oslo noe for seg selv blant hovedsteder. Ikke siden en dansk enevoldskonge anla 
Kvadraturen, har det skjedd noen sanering av sentrum med tanke på å bringe befolkningen 
under kontroll ved å anlegge brede og rette boulevarder. Men nå skal sentrum overvåkes og 
kontrolleres på en ny måte. I prosjektet som Stortinget har vedtatt ligger det at området 
rundt regjeringskvartalet underlegges en såkalt ytre perimetersikring. Utenfor den indre 
sikringssonen som omfatter selve regjeringskvartalet kommer en sikkerhetssone der all 
motorisert ferdsel skal være forbudt. Varelevering vil bare kunne skje etter sikring på et 
kontrollsenter i utkanten av Oslo og ved omlasting til trailere som kjører på foreskrevne 
«slots» inn i sonen. Bylivet vil lide i disse gatene, som i dag hører til Oslo mest populære. 
Jeg er særlig bekymret for Youngstorget som i hundre år har vært det norske demokratiets 
viktigste frie scene. De store demonstrasjonene og politiske mønstringene utgår herfra, 
både de rituelle slik som 8. mars og 1. mai og også mange av de spontane. Reguleringen 
innebærer at Youngstorget havner på innsiden av sikringssonen, under 
overvåkningskameraer og bak pullerter, sikkerhetssluser og andre tiltak, som man så langt 
ikke kjenner omfanget av. Slik skapes et ytringsfrihetsproblem som 
menneskerettighetsjuristene kaller chilling effect. Viljen til å demonstrere og til å ytre seg 
kontroversielt avtar foran overvåkningskameraer. Så skal man være oppmerksom på at 
disse tiltakene gjelder en situasjon lik den vi har i dag, med lavt trusselnivå. Hvis 
trusselnivået øker til alfa og forblir der over tid – og det må man anta vil kunne skje – må 
man regne med drakoniske sikkerhets- og overvåkningstiltak i sikkerhetssonen. 
Stoltenbergs ord klinger stadig hulere. 
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Slik regjeringskvartalet er vedtatt bygget, vil det skapes et håndfast skille mellom de som 
styrer Norge fra sin festning på høyden og vi andre, de overvåkede og kontrollerte. Dette er 
en tenkemåte som er ny i Norge, i det minste etter enevoldstiden, og som med tiden kan 
tenkes å røre ved tillitsforholdet mellom de styrende og de styrte. 

Saken ligger på regjeringens bord og det er fortsatt mulig å ta grep for å hindre at arven 
etter 22. juli blir et vedvarende mareritt. Mitt råd til Erna Solberg er: Ta deg en tur til Johan 
Nygårdsvolds plass, den kunstferdig utformede betongplassen midt i regjeringskvartalet. Se 
utover vannspeilet og nyt den mest elegante og luksuriøse, men samtidig også mest 
særegent norske og internasjonalt mest bemerkelsesverdige arkitekturen som finnes i Oslo 
dag. Følg Y-blokkas kurver der den slynger seg rundt høyblokkas rektangel, zoom inn på 
materialet og nyt spillet i den forunderlige naturbetongen, utsmykket av 1900-tallets 
fremste kunstnere, i en teknikk og i et materiale som er originalt for perioden og for Norge. 
Tenk så over om det er lurest å avblåse stridighetene og finne et fornuftig kompromiss. Det 
vil gå litt mer tid, men det gjør ingenting. Det er bra slik. 

Når katastrofen inntreffer er vårt første instinkt som samfunn å ta grep for å gjenopprette 
orden. Kaos har inntruffet, vi vil ha normalitet. Noen må rydde opp, vi må legge ting bak 
oss. Allerede ordene vi bruker for å beskrive det forferdelige som har hendt røper hvordan 
vi forsvarer oss mot traumet med å foregripe dets forandring til historie. Vi taler om 9. 
april, 22. juli og nine-eleven, som om dette var fjerne hendelser på en abstrakt tidslinje med 
ryddige datoer og årstall. Vi er kastet ut i et minnemiljø og vil gjenvinne vår historiske 
distanse. Men det er vi ennå ikke klare for. Norge som nasjon bør ikke ta irreversible grep 
på åstedet, mens minnet om ugjerningene fortsatt blør. 

Nye og tidsmessige departementsbygg ved Hammersborg er bra, og det vil være et 
sunnhetstegn for det norske demokratiet om man fortsatt kan møte statsråder som spiser 
iskrem på Youngstorget i lunsjpausen. Men Solberg, hva om du lar være å flytte de mest 
sikkerhetsutsatte funksjonene inn i det nye regjeringskvartalet? Ved å skalere prosjektet ned 
og holde for eksempel UD og Statsministerens kontor utenfor vil man kunne ha et mer 
normalt sikkerhetsnivå i de departementene som faktisk skal inn i nybyggene ved 
Hammersborg. Oslo får beholde sitt humane sentrum og Youngstorget forblir det norske 
demokratiets frie scene. Samtidig blir det plass til å bygge slankere og mer byvennlige 
kontorbygg og til å ta vare på den historiske arven i området. 

Einar Gerhardsens regjeringskvartal må få leve videre, som det minnemiljøet for 22. juli 
som det i dag er, og med tanke på at dette med nødvendighet vil komme til å bli det sentrale 
minnestedet for et sosialdemokratisk samfunnsprosjekt som ennå i 2011 eller 2013 føltes så 
selvfølgelig nærværende at man knapt hadde behov for å frede det, men som i dag er et 
fjernere, men fortsatt historisk vesentlig minne. 
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Faktaboks:  

RIVINGEN AV Y-BLOKKA 

I 2014 ble det vedtatt at Y-blokka skulle rives i forbindelse med utbyggingen av det nye 
regjeringskvartalet, blant annet fordi blokka «er et stengsel for et mer åpent byrom», ifølge 
daværende kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. 

Skulle egentlig blitt revet i oktober 2019, men motstanden har vært stor og rivingsvedtaket 
ble klagd inn til Fylkesmannen da en rekke kunstnere og organisasjoner signerte et 
internasjonalt opprop for å bevare blokka. 

Fylkesmannen godkjente vedtaket om riving, men ba regjeringen vurdere saken på nytt. 
Regjeringen svarte at de ville fortsette som planlagt, og i desember 2019 ga Plan- og 
bygningsetaten i Oslo kommune igangsettelsestillatelse til riving av Y-blokka. 

Bygget står ennå, og torsdag denne uken marsjerte rivingsmotstandere for Y-blokka i Oslos 
gater. Det er ikke slått fast endelig dato for rivingen. 

Kilder: NRK.no og NTB 

 
 

 


