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Fenomenet kunst i off entlige rom omfatt er svært mange felt og skaper 
interessante og vidtrekkende problemsti llinger som for eksempel 
monument som historieforteller, pedagog, religiøst utt rykk, propaganda, 
minnesmerke eller lignende. 

Denne oppgaven ble gitt  av Miljøverndepartementet våren 2011 og skulle 
løses i løpet av 6 uker.  Jeg har i samarbeid med seniorrådgiver Ellen 
Husaas jobbet frem en problemsti lling rundt temaet kunst i off entlige rom: 
I hvilken grad bidrar kunst ti l at byrom fungerer som et oppholdssted?

Oppgaven omhandler byrom med kunstverk. Byrommene er i forskjellige 
størrelser og befi nner seg i Oslo og Vestf old. 

Det fi nnes ingen egen metode for å vurdere hvilken eff ekt kunstverk har 
på byrom, og jeg har mått et bruke min esteti ske og kriti ske sans for å 
komme frem ti l en god måte å utf orske byrommene på. Meningene og 
forslagene som kommer frem i denne oppgaven er mine egne. De er 
kommet frem som et resultat av min utdannelse ved Konsthögskolan i 
Malmö, Universitetet i Lund, og ved insti tutt et for Landskapsplanlegging, 
Universitetet for Miljø- og Biovitenskap  i ti llegg ti l mange års interesse for 
kunst i det off entlige rom. 

Jeg vil takke kunstner Gunn Harbitz for korrekturlesning og oppfølging 
av oppgaven og kunstner Iselin Bast for korrekturlesning og interessante 
diskusjoner gjennom hele arbeidet. 
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KONKLUSJON
Oppdragsgivere har behov for å markere hendelser, hyllester, meninger 
eller bare forskjønne et område. Kunstnere har behov for å skape verk 
inspirert av lignende ideer. Dett e kan resultere i et samarbeid ti l glede og 
eventuell ergrelse for deres medmennesker. 

Man kan ta det for gitt  at en skulptur eller installasjon er godt plassert på 
bakgrunn av gode argumenter, men det har vist seg at helt andre grunner 
har gitt  prosjektets endelige utf orming. Derfor er det allti d vikti g at man er 
åpen for revurderinger. Oppgaven har vist at når man ti lfører kunstverk på 
en allerede etablert plass, må plassen i sin helhet vurderes på nytt  og man 
må ta høyde for større eller mindre forandringer på denne. Slik vil plassen 
få et nytt  og helhetlig preg. Byrommene sier noe om ti den kunstverket ble 
installert. 

Enkelte momenter som jeg oppdaget under arbeidet er verdt å trekke 
frem:
 Alle skulpturene i oppgaven er rene rundskulpturer, men enkelte 
kunne med fordel blitt  behandlet mer som et relieff  ved å bli plassert mot 
en bakvegg; fasade eller tett  vegetasjon. I motsatt  fall kan en relieff akti g 
skulptur bare ved å bli hevet noe over bakken bli behandlet som en skulptur. 
I ti llegg så jeg at bare ved å forfl ytt e, dreie eller legge enkle elementer ti l 
en installasjon ble det større samsvar mellom rom og kunstverk. 

 Gjennom arbeidet med oppgaven ser jeg at giveren/
oppdragsgiveren oft e krever mye innfl ytelse når det gjelder plassering av 
gaven/innkjøpet. Enkelte ganger har kunstneren også sine meninger om 
plasseringen. Dett e kan skape konfl ikter og problemer for byrommet og 
dens brukere, men også for kunstneren og hans intensjon med arbeidet. 
Avgjørelser tatt  i forbindelse med plassering av kunst i off entlige rom 
krever et svært grundig forarbeid og god dialog der fl ere typer fagfolk. I 
ti llegg ti l kunstneren bør entreprenør, ingeniører,  arkitekter og landskap-
sarkitekter være involvert, samt mennesker i nær relasjon ti l verket og 
brukere av byrommet. Dermed vil vikti ge interesser bli ivaretatt  på beste 
måte for byrommet og kunstverket. 

BEGREPSFORKLARING
Byrom:

Installasjon:

Oppholdssted:

Skulptur:

Statue:

Relieff :

Shared space:

En skulptural fremsti lling hvor moti vet står frem mot et 
homogent bakgrunnsplan.

Et konsept i urban byplanlegging. Shared space handler 
om å få forskjellige typer brukere av byrommet, som 
bilister, syklister og fotgjengere, ti l å ta hensyn ti l 
hverandre. Dett e skal og oppmuntre ti l å sykle eller å gå 
og føre ti l redusert bruk av bil i byen.

Romskapende “skulptur” satt  sammen av ulike gjenstander. 
Jeg begrenser dett e begrepet ti l å omfatt e kunstverket i seg 
selv og dens utf orming og plassering.  

Steder folk møtes ti lfeldig eller ett er avtale, eller oppsøker 
fordi man søker sosial omgang, eller steder knytt et ti l 
kommersiell virksomhet.

Et tredimensjonalt kunstverk som kan avbilde levende 
former som mennesker og dyr, men også abstrakte former.

En fritt stående skulpturell fremsti lling av person eller dyr. En 
statue er en skulptur, en en skulptur er ikke nødvendigvis en 
statue. 

Off entlige plasser og torv som avgrenses av 
omkringliggende bebyggelse eller infrastruktur. Større 
parker og grøntanlegg vurderes ikke i denne rapporten.

Jeg registrerer i ett erti d at kunstverkene jeg har valgt ble oppført fra 1969 
(”Johanne Dybwad” av Per Ung) og frem ti l i dag (”Samhold” av Nico 
Widerberg). Dett e ser jeg blant annet som et tegn på at interessen for 
å plassere kunst i off entlige rom stadig ti ltar. Dett e krever en mye større 
bevissthet av mott aker av verket og eksperti se med hensyn ti l plassering og 
utf ormingen rundt denne fordi samfunnet rundt oss stadig er i forandring. 
Arbeidet med oppgaven forandret oft e mitt  førsteinntrykk av plassene jeg 
valgte ut. Dett e viser hvor vikti g det er å trenge dypere ned i materialet for 
å kunne komme med en god analyse og beskrivelse av plassen.  Gjennom 
kunnskap om, opplevelse av og påfølgende vurdering av plassen og 
kunstverket kunne vurdere i hvilken grad kunst bidrar ti l at byrom fungerer 
som et oppholdssted. 
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For å utf orske hva kunstverk bidrar med i off entlige rom har jeg valgt ut 
og oppsøkt forskjellige byrom. Byrommene jeg har sett  på er forskjellige 
i størrelse, beliggenhet med hensyn ti l sentral/ikke sentral plassering og 
inneholder ulike typer kunstverk og installasjoner. I ti llegg har jeg arbeidet 
med kart og fotograferte området. Samti dig gjorde jeg observasjoner av 
mennesker som benytt et byrommet. 

Jeg har latt  meg inspirere av Jan Gehls metode* for å vurdere byrom.  Slik 
har jeg kunnet gi en kort beskrivelse av hvordan og hvorfor de enkelte 
byrommene fungerer som møteplasser. 

På bakgrunn av plassens plassering, historiske bakgrunn og historikk rundt 
skulpturen på plassen vurderte jeg installasjonen uti fra deres funksjon 
i byrommet; deres plassering i rommet, deres esteti ske forbindelse ti l 
omgivelsene, størrelse og materialvalg. Kanter, med eller uten basseng, 
betraktes som en del av installasjonen. På grunnlag av hva jeg oppfatt et 
som installasjonenes gode og eventuelt manglende funksjon i byrommet 
har jeg kunnet si noe om hvordan og hvorfor den fungerer i byrommet. 

Tilslutt  har jeg vurdert hvorvidt kunstverket bidrar ti l at det off entlige rom 
den står i fungerer som en møteplass. Ett er å ha observert dett e var det 
naturlig for meg å konkludere med forslag ti l hvordan installasjonene kan 
forbedre og styrke både byrommet og kunsten i seg selv. Dett e er gjort for 
å forbedre funksjonen av uterommet som møteplass og gi inspirasjon ti l 
nye prosjekt som allti d vil utvikles i en dynamisk by.  

METODE ARBEIDETS GANG
Jeg har lenge vært interessert i kunst i off entlige rom, og arbeidet med 
oppgaven har tydelig vist hvor komplekst dett e temaet er. Noen vurderinger 
utviklet seg ti l å bli svært omfatt ende på ett  sted, og en oppdagelse jeg 
gjorde er at det ikke nødvendigvis er relevant å sammenligne et kunstverk 
i et byrom med et annet kunstverk i et annet byrom.  

Fenomenet kunst i off entlige rom omfatt er svært mange felt og skaper 
interessante og vidtrekkende problemsti llinger, for eksempel skulptur som 
historieforteller, pedagog, religiøst utt rykk, propaganda, minnesmerke 
eller lignende. Jeg begrenser oppgaven ti l å handle om hva kunstverk kan 
bidra med for at off entlige rom skal fungere som møteplasser. 

På grunn av oppgavens begrensede omfang har jeg ikke tatt  for meg et 
større utvalg av byrom selv om det hadde vært ønskelig med så mye 
informasjon som mulig for å komme ti l en grundig konklusjon. Dett e betyr 
også at det ikke har vært mulig å observere byrommene over lengere 
ti dsrom, gjennom alle døgnet ti der eller andre deler av året. 

I utgangspunktet begynte jeg med et lite utvalg av områder som jeg 
mente var spesielt interessante for oppgaven. Det valgte jeg for å kunne 
være åpen og fl eksibel videre i arbeidsprosessen. Jeg har sett  på byrom i 
hovedstaden - Oslo, en mellomstor by - Larvik og en av Norges minste byer 
-  Stavern. Byrommene jeg har sett  på dekker dermed et bredt spekter 
av typer byrom som inneholder kunstverk. Disse er større plasser som 
allerede er en del av bevisstheten ti l store deler av befolkningen i Norge 
(Johanne Dybwads plass ved Nati onaltheatret, Oslo) og mindre steder som 
er mindre kjent utenfor nærområdet (Urtehagen, Grønland - Torstrand 
torg, Larvik). 

1. Kart og beskrivelse av plassens beliggenhet i et område og dens 
generelle historie. 

2. Beskrivelse av den siste oppgraderingen med plassering og beskrivelse 
av kunstverket. 

3. Vurdering av kunstens positi ve og negati ve/manglende/svakheter 
funksjoner i byrommet.

4. Vurdering av byrommet som helhet.

5. Vurdering av installasjonens innvirkning på byrommet.

6. Konklusjon om hvorvidt kunstverket bidrar ti l at det off entlige rom 
fungerer som et oppholdssted, og hvilke forbedringer som kan gjøres for 
å forsterke dett e.

7. Kilder

DISPOSISJON
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*Gehl, J. et al. (2006) New City Life, The Danish Architectural Press, 
Denmark. (ISBN 978-87-7407-365-9)
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ST. OLAVS PLASS, S. 14

URTEHAGEN, S. 22

HELGA HELGESENS 
PLASS, S. 18

CHRISTIANIA TORV, S. 6

JOHANNE DYBWADS 
PLASS, S. 10
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Temporært visningsrom for NBF

CHRISTIAN IVS HANSKE

Christi ania Torv ligger i Kvadraturen, 
nordøst for Akershus festning. Ett er 
den store bybrannen i 1624 bestemte 
Christi an IV at byen skulle fl ytt es 
hit fra Bjørvika-området fordi byen 
var lett ere å forsvare hvis den lå ved 
Akershus festning. Historien sier at 
kongen plantet sin hanskebekledte 
hånd på kartet og sa “Her skal byen 
ligge!”. 

De geometrisk ordnede kvartalene 
med rett e og like brede gater er 
karakteristi sk for denne delen av Oslo 
og kalles i dag Kvadraturen.  

Kvadraturen innenfor festningsvollene på 
Christi an IVs ti d

Christi ania Torv ble oppgradert i 1997 av 13.3 landskapsarkitekter AS, Torstein 
Ramberg AS og Eiendomsspar AS. Torget fi kk Oslo kommunes pris for god 
byarkitektur i 2003. 

Installasjonen på Christi ania Torv er utf ørt av billedhugger Wenche Gulbransen. 
Den er i stein og bronse, og har vann både i søyle- og rennende form.  

På Stortorget ble det i 1880 oppført en helfi gurs skulptur av Christi an IV som 
byens grunnlegger. Her vises han idet han peker med sin høyre hånd, slik han 
gjorde da han bestemte hvor byen skulle ligge. Plasseringen av skulpturen på 
Stortorget blir historisk feil, fordi nett opp dett e området lå utenfor bygrensen 
i 1624. Installasjonen ti l Wenche Gulbransen spiller på at Christi an IV pekte på 
denne bydelen på kartet, og sted og skulptur er derfor knytt et tett  sammen. 
Gulbransen har dermed tatt  essensen av historien og gesten og plassert den 
på historisk rikti g sted. 

Torget var opprinnelig kvadrati sk, og 
formet med kvadrati ske utsparinger 
i hjørnene på de fi re kvartalene som 
møtt es i gatekrysset. Ett er en brann 
i 1686 ble fortsett elsen av Øvre 
Slott sgate syd for torget lagt ut ti l 
byggegrunn og og byggelinjen her ble 
samti dig fl ytt et 15 meter nordover. 

Installasjonen mot Øvre Slott sgateInstallasjonen sett  fra Akersgata/
Rådhusgata

C.L. Jacobsens statue av 
Christi an IV på Stortorget i Oslo

Flyfoto av Christi ania Torv. Rød linje indikerer hvor snitt et (under) er 
tegnet
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Rådhusgata

Torvet, ca 60m x 40m, markert 
med rødt

Prinsippsnitt  av Christi ania Torv

Installasjon

Uteservering

Uteservering
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“Christi an IVs hanske”
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• Flere funksjoner, både rundkjøring og installasjon

• Interessante og varierte materialvalg; vann, sten, bronse

• God høyde på installasjon i forhold ti l mennesket og plassrom

• Rennende vann er ti ltrekkende og virker energigivende

• Blikkfang i rommet for gående/sitt ende

• Helhetlig gulv i både kjøre- og gangareal

• Installasjonen er godt ti lpasset belegget i smågatesten

• Historisk rikti g plassering på overordnet nivå

• Kjørende ser lite av installasjonen og bilistene kan holde 

høy hasti ghet over plassen fordi installasjonen er plassert på 

bilistenes premisser

• Installasjonen er for liten i utstrekning i forhold ti l rommets 

totale areal

• Lite gjennomtenkt hvordan installasjonen oppleves utenfra, 

sett  fra siden utgjør den kun en svak profi l som nesten går i ett  

med bakgrunnen. Kunne fungert som et tydligere landemerke

• Tydlig forside vender mot Øvre Slott sgate, men få kommer 

gående herfra

• Bassengets høyde for lav i forhold ti l installasjonens verti kale 

element

• Vannet sett er ti lfeldige skjolder på den upolerte granitt en

• Vanskelig å oppleve og se installasjonen på grunn av trafi kken

• Installasjonen er plassert for nær den kontrastrike fasaden bak

• Temporært visningsrom for skulptur er plassert i aksen fra 

Øvre Slott sgate og ødelegger for totalopplevelse av og møtet 

med installasjonen

PLUSS

MINUS

VURDERING AV BYROMMET
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En skoleklasse trosser trafi kken og tar en nærmere kikk på 
installasjonen

Installasjonen sett  fra Nedre 
Slott sgate/Rådhusgata

Diskret overgang mellom 
installasjon og belegg

Belegg i smågatestein kan fungere 
som et fartsdempende ti ltak

Pullertrekke og midlerti dig 
skulptur (Gunn Harbitz) foran  
hovedinstallasjonen fra Øvre 
Slott sgate. Plassen er temporært 
visningsrom for Norsk Billedhog-
gerforening (NBF)

Christi ania Torv har de fl este forutsetninger 
for å lykkes som et godt byrom. At det 
ikke har fått  utnytt et sitt  potensial ti l 
det fulle skyldes hovedsakelig den store 
trafi kkbelastningen over plassen. Selv 
om torget er belagt med smågatesten 
som et fartsreduserende ti ltak og at 
installasjonen fungerer som rundkjøring 
er ikke hasti gheten redusert nok. 
Rundkjøringen er for liten ti l at bilistene 
tvinges ti l å redusere farten, og det er kun 
i sti lle perioder at folk krysser over torget 
andre steder enn ved fotgjengerfeltene. 
Det er noe gjennomgangs-trafi kk gjennom 
rommet, hovedsaklig langs Rådhusgata. 
Eneste sitt emulighet i rommet er ved 

KUNSTENS FUNKSJON I BYROMMET

VURDERING AV INSTALLASJONEN
Installasjonen er plassert i denne delen av byen på 
grunn av den historiske konteksten med Christi an 
IVs valg av hvor den nye byen skulle ligge. Plassering 
på overordnet nivå er dermed rikti g. Hvordan 
installasjonen er plassert i forhold ti l torget virker 
noe mindre gjennomtenkt. Den er plassert i senter 
av det som var torgets opprinnelige utstrekning, men 
fordi torget er ca 15m smalere enn det opprinnelige 
er installasjonen plassert asymmetrisk i rommet. 
Installasjonens brede forside står i hellende terreng. 
Dett e er forsøkt oppveiet med varierende høyde 
og utf ørelse på fontenekant, men denne fremstår 
som litt  kraft løs i forhold ti l installasjonens andre 
elementer. Bassengets sirkulære innramming 
oppleves for lav i forhold ti l de verti kale elementene 
og selve plassgulvet. Med hensyn på installasjonen 
syns jeg den som et selvstendig kunstverk fungerer 
godt hva gjelder idé, materialer og utf ørelse. 
Dessverre er den forhåndsbestemte plasseringen 
og målene gjort ut fra kravet ti l bilister og ikke med 
tanke på hvordan verket vil fremstå best mulig i 
byrommet. Fonteneutf ormingen er noe stati sk i sin 
komposisjon og kunne med fordel vært kraft igere i 
sin utf ørelse. 

uteserveringene rundt torget og i trappen vest i 
rommet. Her har man ulik utsikt ti l installasjonen, 
men på grunn av trafi kken oppfatt es den som 
distansert fra publikum. Publikum går glipp av 
muligheter ti l å betrakte installasjonen på nært 
hold og/eller uten forstyrrelser, kunne sitt e på 
bassengkanten, se på detaljer og kjenne på vannet. 

Stor trafi kk og varierende arkitektur rundt installasjonen på Christi ania Torv
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Installasjonen fungerer som et kjennetegn på dett e 
byrommet, men er ti lnærmet fysisk uti lgjengelig på grunn 
av trafi kken og benytt es ikke som møteplass. Innimellom 
kan man se enkelte som trosser trafi kken for å gå nærmere 
installasjonen. Dett e understreker den ti ltrekningskraft en 
både vann og et sentralt plassert element i rommet har. 
Det fi nnes ingen gode ikke-kommersielle oppholdssteder 
i rommet, og dett e gjør at utvalget av mennesker som 
oppholder seg her blir smalere enn nødvendig. Eneste 
mulighet for opphold utenfor restaurantenens områder er 
trappen i vest. Denne henvender seg både mot trafi kken og 
har lave opptrinn, og den brukes sjeldnere som sitt eplass 
enn det som er vanlig at trapper i by gjør. I sommerhalvåret 
og i godt vær benytt es restaurantene i byrommet i stor 
grad. Fordi det bare forekommer én type  kommersiell 
akti vitet, restaurantvirksomhet, er byrommet rett et inn 
mot en forholdsvis smal brukergruppe og mister dermed 
en mulighet for større og mer variert bruk av rommet. 

KONKLUSJON
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Fotgjengerfelt

Område avsatt  ti l opphold

Installasjon, som idag

Dagens trafi kksituasjon ligger tett  oppti l 
installasjonen

Ved å snu installasjonen 90  ̊tar den en større del av bilistenes utsikt, og dett e kan virke dempende på farten

Fremti dig trafi kk er trukket lenger vekk fra installasjonen og gir denne rom. Slik blir det muligheter 
ti l å ankomme installasjonen ved hjelp av fotgjengerfelt i forlengelsen av Øvre Slott sgate Som installasjon bidrar ”Christi an IVs hanske” i noen grad 

ti l opphold på Christi ania Torv. Menneskene lar seg lokke av 
sitt emuligheter og fontenevann og ønsker å oppholde seg der, 
men hindres i stor grad av trafi kken. 

Installasjonen har en tydelig forside som man ser fra Øvre 
Slott sgate. Det er de færreste av rommets brukere som kommer fra 
denne blindgaten. De fl este som passerer er bilister som kun ser en 
minimal del av installasjonen i det de kjører gjennom rommet. De 
gående har mulighet ti l å betrakte installasjonen, og å se seg ti lbake 
og studere den fra fl ere vinkler. Både bilister og fotgjengere ville 
fått  et bedre utbytt e av installasjonen om den var vendt 90  ̊. Da 
ville installasjonen tatt  mer plass og fremstått  som et tydeligere og 
mer monumentalt landemerke for dett e historiske byrommet enn 
det gjør i dag. Det kunstneriske argumentet mot et slikt ti ltak er 
kunstnerens idé om at installasjonen skulle fungere som en portal 
mellom det gamle festningsarealet ved Akershus og den nye byen 
som vokste frem. Portaler forekommer sjelden som forbindelses-
element i norsk arkitektur. Visuelle forbindelsesformer, slik som de 
horisontale elementene i installasjonen, er lett ere forståelig som 
arkitektoniske bindeledd. Installasjonens nye retning vil i ti llegg 
understreke at den ligger på et høydedrag. 

Fontenebassenget burde ta mer plass i rommet. Ved å sett e 
opp et diskret og ti lpasset gjerde, en pullertrekke eller lignende 
rundt  dagens installasjon kan man tvinge bilistene lenger ut i 
kanten og trolig redusere hasti gheten over plassen uten å gripe 
inn i det eksisterende kunstverket. Forbindelsen mellom fontenen 
og plassen rundt bør forsterkes slik at plassen kan fungere som 
et shared space. Dett e kan gjøres visuelt i gulvbelegget i rimelig 
avstand fra fontenen og gjennom markerte fotgjengerfelt. Det bør 
være et mål at publikum trygt og enkelt kan oppleve kunstverket 
som er plassert ut i byrommet. 
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KILDER
CHRISTIANIA TORV
Miljolare.no: htt p://www.google.no/imgres?imgurl=htt p://miljolare.no/fagstoff /by/bilder/k_k_5.
jpg&imgrefurl=htt p://miljolare.no/tema/konfl ikter/arti kler/kva_er_byar_og_tett stader.php&usg=__xwL7THBiGNXR-
BYkH-kLTNQtqG2o=&h=325&w=442&sz=135&hl=no&start=10&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=F0Ea2kW8vAb1IM:&t
bnh=93&tbnw=127&prev=/search%3Fq%3Dkvadraturen%2Boslo%26um%3D1%26hl%3Dno%26tbm%3Disch&ei=FT3
mTYLaLoWG-waO2rTmDg

Wikipedia: htt p://no.wikipedia.org/wiki/Christi ania_Torv_(Oslo)
htt p://no.wikipedia.org/wiki/Kvadraturen_(Oslo)

Oslo kommune: htt p://www.bystyret.oslo.kommune.no/byutvikling/arkitekturprisen/arti cle22051-17205.html

Eiendomsspar: htt p://ekebergskulptur.no/eiendomssparskulpturer/wenche_gulbransen_christi an_ivs_hanske/

Mailkontakt: Wenche Gulbransen, kunstner
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FONTENE OG SKULPTURER

Johanne Dybwads 
plass er den nordligste 
delen mellom 
Nati onaltheatret og 
nedgangene ti l T-banen.  
S t u d e n t e r l u n d e n 

Ved Nati onaltheatrets inngang står statuer av forfatt erene Henrik Ibsen og 
Bjørnstjerne Bjørnson på like og høye sokler. Johanne Dybwads plass ligger på 
baksiden av teateret, og har 3 statuer av kjente skuespillere som arbeidet ved 
Nathionalteateret.  En statue av Johanne Dybwad utf ørt av Per Ung ble oppført 
på plassen i 1969, og plassen skift et navn ti l Johanne Dybwads plass i 1989. Da var 
plassen ferdig opparbeidet ett er tunnellbygging, og en fontene kalt ”Påfuglen” av 
arkitektene Lund+Slaatt o ble gitt  av fi rmaet Eiendomsspar samme år. En statue av 
Per Aabel som Jean de France utf ørt av Nina Sundbye ble oppført i 1999. Den stod 
opprinnelig på plassen ved Nati onaltheatrets gamle inngang mot Storti ngsgaten, 
men ble fl ytt et ti l Johanne Dybwads plass sørlige del senere. En statue av Wenche 
Foss utf ørt av Per Ung ble i 2009 oppført på plassens østre del. 

Fontene og de to ti dligste statuene står på en rett  linje over plassen der fontenen er 
omtrentlig sentrert mellom de to andre. “Johanne Dybwad” har blikket vendt mot 
fontenen, mens “Per Aabel” står med ryggen mot denne.  “Wenche Foss” står med 
blikket vendt mot fontenen. 

Vannet, et ti ltrekkende element 
for mennesker. Innimellom 
kan man observere ender i 
bassenget

Granitt kanten fungerer som sitt eplass

avgrenses av Frederiks gate, 
Storti ngsgata, Universitetsgata og Karl 
Johans gate. 
Studenterlunden ble solgt ti l staten i 
1837. Den ble først kalt Ruseløkkens 
park. Ett er at universitetsbygningene 
ble tatt  i bruk i 1852 begynte man 
gradvis å kalle den Studenterlunden.  
Kommunen overtok tomten i 1888, og 
Nati onaltheatret ble bygget på denne 
i 1899. I 1928 bygget man nedgangen 
ti l Holmenkollbanen fra parken som 
man idag kaller Johanne Dybwads 
plass. 

På 1970-tallet forsvant siste rest av 
parken i forbindelse med gravearbeider 
for ny tunell ti l tog og T-bane. Store 
deler av den opprinnelige parken er i 
dag hellelagt.

Fontenen er populær blant barn 

googlemaps.no

Flyfoto av Johanne Dybwads plass. Rød linje indikerer hvor snitt et 
(under) er tegnet

Nati onaltheatret

Universitets
plassenFr

ed
er

iks
 ga

te

Storti ngsgata

Karl Johan

Plassen, ca 35m x 55m, 
markert med rødt

Studenterlunden med nedgang ti l T-bane og 
Nati onaltheatret sett  mot sørøst

oslobilder.no

“Johanne 
Dybwad”

“Påfuglen”

“Wenche Foss”

“Per Aabel som 
Jean de France”

Nati onal-
theatret

T-bane 

T-bane 

A

A’

Prinsippsnitt  av Johanne Dybwads  plass 

“Johanne Dybwad”

“Påfuglen”

A A’
“Per Aabel 

som Jean de 
France”
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“Påfuglen”
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• Fontenen kan virke energigivende hele døgnet 

• Gir mulighet for nærhet ti l både ”sti lle” og sprutende vann

• Mulighet for å sitt e på bassengkanten benytt es oft e

• Fontenen har ingen forside/bakside

PLUSS
PÅFUGL-FONTENEN

FONTENEN

PER AABEL-STATUEN

JOHANNE DYBWAD-STATUEN

PER AABEL-STATUEN

WENCHE FOSS-STATUEN

MINUS

Sirkeltema benytt et på plassen 
som i fontene og bed
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SVURDERING AV BYROMMET

VURDERING AV INSTALLASJONENE

Per Aabel-statuen vendt vekk fra plassen uten sammenheng 
med de andre skulpturene

Per Ungs statue av Wenche Foss 
plassert i parken på nordsiden av 
Nati onaltheatret og vendt mot 
fontenen

Johanne Dybwad-statuen vendt 
mot fontenen, med ryggen mot Karl 
Johan og alléen

Per Aabel-statuen vendt mot trikke- 
og bussholdeplassen i Storti ngsgata

KUNSTENS FUNKSJON I BYROMMET

Området er et kollekti vknutepunkt for tog, 
trikk, bane og buss og plassen fungerer som 
et utendørs venterom ti l disse. Dett e kan 
ti l ti der gi plassen en litt  stresset stemning, 
og de fl este oppholder seg i byrommet i 
kortere ti d. Plassen er ti lrett elagt for 
gangtrafi kk, og ti lgjengelig med rullestol 
fra sør og øst. Johanne Dybwad plass er 
en godt besøkt plass med gode muligheter 
for opphold. Det fi nnes både benker og 
sitt eplasser på andre elementer som 
kanter og trapper i forskjellige høyder. 
De fl este er plassert i solen, men det 
er også mulig å fi nne et skyggefullt 
alternati v. Rommet er oversiktelig og 
åpent, og det føles trygt å oppholde seg 
her døgnet rundt. Nati onaltheatrets 
fasade er et vikti g fondmoti v mot plassen. 

• Skulpturen er vendt mot fontenen og bidrar ti l å skape rom rundt 
denne
• Diskret plassert og fungerer som et minnesmerke over 
Nati onaltheatrets største kvinnelige skuespiller i forrige århundre

• Skulpturen gir plassen et humoristi sk innslag

• Skulpturen er vendt mot fontenen og bidrar ti l å skape rom rundt 
denne
• Skulpturen virker både i utf ørelse og plassering folkelig  og innbyr 
ti l kommunikasjon
• Skulpturen fungerer som en hyllest ti l skuespillerinnen. 

• Lampene rundt fontenen er for store og tunge i sin utf ørelse i 
form og materiale

• Per Aabel bryter ut av helheten som Johanne Dybwads plass 
ett erhvert har utviklet. Dett e skjer gjennom skulpturens umoti verte 
plassering og upassende retning

Fontenen “Påfuglen” er kanskje det 
fremste landemerke i denne delen av 
sentrumskjernen. Den fungerer som et naturlig 
møtepunkt for både innbyggere og de som kommer 
utenbys fra. På grunn av den uvanlige, fl ate “spruten” 
fra dysene er fontenen et spennende stykke 
ingeniørkunst. Det har ti dligere vært et ubalansert 
forhold mellom fontenen og de ti dligst utplasserte 
skulpturene på plassen; statuene av Johanne 
Dybwad og Per Aabel. Skulpturene hadde ingen 
forbindelse seg imellom, og fontenen dominerte 
rommet alene. Den bortvendte skulpturen av Per 
Aabel er uheldig plassert på andre siden av en 
trerekke som er med på å defi nere plassrommet. 
Skulpturen er ikke monumental nok ti l å favne det 
åpne rommet rundt seg. Dett e understrekes ved 
2 granitt pullerter som skal hindre fl ere påkjørsler 
under på- og avlessing av utstyr ti l Nati onaltheatrets 
bakside. Plassen fremstår noe mer helhetlig ett er at 
statuen av Wenche Foss ble oppført i 2009.  

“Påfuglen” med Nati onaltheatret i bakgrunnen
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KONKLUSJON
Påfugl-fontenen fungerer både som sitt eplass og 
stedets sentrale element, og den bidrar i stor grad 
ti l å defi nere Johanne Dybwads plass. Fontenen tar 
mye av oppmerksomheten vekk fra skulpturene 
på grunn av deres beskjedne plassering. Dersom 
man samlet skulpturene rundt fontenen vil 
skulpturgruppen fremstå som en balansert motvekt 
ti l denne. For å få ti l dett e må man snu og fl ytt e Per 
Aabel-statuen slik at den står i samme avstand ti l 
fontenen som Johanne Dybwad-statuen. Slik åpnes 
det også for å gi rom ti l kommende skulpturer av 
Nati onaltheatrets store skuespillere i halvsirkelen. 
Dett e vil indikere at plassen ikke har stagnert, 
men er åpen for nye ti der og skuespillere. Dermed 
vil plassen få en tydeligere kobling ti l teateret, 
forholdet mellom fontenen og kunstverkene vil bli 
velbalansert og statuene gis en opphøyet status 
i rommet samti dig som man beholder fontenens 
funksjon som et samlende element i byrommet. 
Halvsirkelen med skulpturer blir en pendant ti l 
Påfugl-fontenens form og Nati onaltheatrets kuppel. 
Denne endelige utf ormingen av plassens plan vil bli 
en videreføring og forsterkning av sirkelens tema 
som allerede fi nnes på plassen. 
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Dagens plassering av skulpturene på plassen

Eksempel på fremti dig plassering av ny skulpturer i 90  ̊ av halvsirkelen rundt “Påfuglen”.  Gradvis skift ende høyde på soklene vil skaper en forbindelse mellom 
dagens statuer. “Johanne Dybwad” står også på høy sokkel, og skulpturene mellom den og “Wenche Foss” vil stå på sokler med gradvis synkende høyde

Skulpturen henvender seg i denne retningen
Skulpturen henvender seg i denne retningen Skulpturen henvender seg i denne retningen

Fremti dig plassering av skulpturene på 
plassen

Fremti dig plassering av nye skulpturer på 
plassen

Johanne Dybwad

Wenche Foss

“Wenche Foss” av 
Per  Ung

Skuespiller 3 Skuespiller 4

Per Aabel

“Per Aabel som Jean de 
France” av Nina Sundbye

Johanne Dybwad

Wenche Foss

Per Aabel
Skuespiller 4

Skuespiller 3

Skuespiller2

Skuespiller 1

Statuene på Johanne Dybwads plass kan i ti llegg ti l 
plasseringen også få en mer helhetlig utf orming på sokler 
og omgivelser. Idag står” Johanne Dybwad” og “Wenche 
Foss”, med hhv høy og lav sokkel, omkranset av blomser og 
stenkant, mens “Per Aabel som Jean de France” står på høy 
sokkel uten beplantning. Om halvsirkelen skal utf ylles videre 
med statuer er det ikke nødvendig at alle har lik utf orming 
rundt sokkelen og området rundt, men at det forsett er å 
spille på symmetrien som allerede fi nnes. Altså kan man ha 
sirkulære blomsterbed rundt de 3 statuene som er der idag, 
mens de nye oppføres med sokkel i avtrappende høyde ned 
mot “Wenche Foss” som nærmest står på bakkeplan. 

”Påfuglen” bidrar i stor grad ti l opphold på Johanne Dybwads 
plass med sitt emuligheter og spennende vannsprut. 
Skulpturene av Johanne Dybwad og Per Aabel spiller en 
liten rolle i byrommet. Årsaken kan være en kombinasjon 
av at de står på høye sokler og at de som personer ikke er 
spesielt kjente i dag. Wenche Foss-statuen står på en lav 
sokkel i et blomsterbed litt  hevet over bakkeplan og skaper 
en kommunikasjon med de besøkende. Da hun relati vt 
nylig har gått  bort er det kanskje grunnen ti l at det oft e er 
mennesker rundt akkurat denne skulpturen. 
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KILDER
JOHANNE DYBWADS PLASS
Wikipedia: 
htt p://no.wikipedia.org/wiki/Johanne_Dybwads_plass_(Oslo) (9. juni 2011)
htt p://no.wikipedia.org/wiki/Studenterlunden (9. juni 2011)
htt p://no.wikipedia.org/wiki/Nati onaltheatret_stasjon_(T-bane) (9. juni 2011)

Mailkontakt: Nina Sundbye, kunstner (13. juni 2011)
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I 2001 utlyste Samferdselsetaten en arkitektkonkurranse for St. Olavs plass. De 
ønsket å etablere en urban plass som fremstår som et esteti sk og funksjonelt 
godt utf ormet uterom som gjeninnsett er plassens betydning i bybildet, innbyr 
ti l variert opphold, ivaretar og forbedrer de trafi kale forhold i området og 
forbindelsen mot sentrum og at plassens utf orming spiller sammen med 
bygningenes varierte fasader slik at plassen får en klarere karakter og stedets 
kvaliteter forbedres, forsterkes og utvides. 

Vinner av konkurransen ble Aspaas, Cooper Kind AS. Installasjonen 
“Lysfontene” ble tegnet av arkitektene og lyssatt  av kunstneren Sven Påhlsson. 
Installasjonen består av to deler. Den nederste kalles “Lysbrønnen” og består 
av to halvsirkelformede elementer i sten og glass. Den har en underjordisk 
del med lyskastere som rett es opp mot resten av installasjonen. Den øverste 
delen er selve ”Lysfontenen” og består av stålplater i et wireoppheng. 
Installasjonens totale høyde er 17 m høy, “Lysbrønnen” er 12 m i diameter og 
“Lysfontenen” er 5 m i diameter øverst. Plassen på St. Olavs plass var ferdig 
oppgradert i 2009.St. Olavs plass ligger i området 

Meyerløkka i Oslo sentrum. Plassen 
er formet som en femkant der gatene 
stråler ut fra hjørnene. De første 
bygårdene rundt plassen kom i 1869. 
De hadde brede og forholdsvis like 
fasader og gjorde at plassen ble 
oppfatt et som avgrenset og godt 
defi nert. 

St. Olavs plass 2 og 3 i 1903

www.oslobilder.no

St. Olavs plass 5, ca 1880

www.oslobilder.no

Utsikt mot Slott et gjennom       
St. Olavs gate

Utsikt mot St. Olavs kirke 
gjennom St.Olavs gate

Utsikt fra St.Olavs plass 
mot Rådhuset gjennom 
Universitetsgata

Installasjonen “Lysfontene” 
foran St. Olavs plass 5 med 
skulpturen “Tetraeder” av 
Ramon Isern Solé

LYSFONTENE

St. Olavs gate
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5

Foto: Joakim Aronsen

I dag er det kun St. Olavs plass 2 fra 
1872 som er igjen av de opprinnelige 
bygningene. Opprinnelig var det 
en fontene på plassen, men denne 
ble fj ernet på 1950-tallet. Plassens 
helhet ble ytt erligere redusert da nytt  
bygg på St. Olavs plass 5 (ti dl. Oslo 
Helseråd) ble oppført i 1969. På grunn 
av ett erfølgende utvidelse av St. Olavs 
gate og Universitetsgata ble nr. 5 
oppført uten fasade mot plassen.

Flyfoto av St Olavs           plass. Rød linje indikerer hvor snitt et (under) 
er tegnet

Prinsippsnitt  av St. Olavs plass 

Plassen, ca 45m x 45m, 
markert med rødt

“Lysfontene”

“Lysbrønn”

A

A’

A A’

googlemaps.no

Uteservering

Stenstoler

St. Olavs kirke

“Lysfontene”

Stenstoler

Stenstoler

Stenstoler

Slott et

Rådhuset

Stenstoler

Uteservering
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Lysfontenen i kveldsmørke           
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• Lett  ti lgjengelig, men skjermet, i Oslo sentrum

• Lett  å se installasjonen fra sentrum, som fra Karl Johans gate og 

Slott sparken

• Mange mennesker bruker installasjonen som sitt eplass

• Mulighet ti l å komme nærme kunstverkets nederste del

•Installasjonen fungerer både som rundkjøring, kryss, kunstverk 

og sitt emøbel

• Godt forhold mellom skulptur/menneske og skulptur/rom 

fordi installasjonen virker luft ig og dett e opphever den massive 

størrelsen

• Plassens nye belegg og kunstverkets sokkel har en god esteti sk 

forbindelse

• Selv om stolene i nærheten ikke er en del av kunstverket bidrar 

de ti l å oppleve verket som en helhet

PLUSS

KUNSTENS FUNKSJON I BYROMMET

MINUS

• Man opplever ikke selve kunstverket, kun “Lysbrønnen”

• For stor kontrast mellom kunstverk og omkringliggende arkitektur

• Opphenget av kunstverket er like synlig som kunstverket i seg 

selv. Dett e gjør at installasjonen mister noe av det kraft ige og 

levende som forventes ved bruk av ordet ”fontene”

• Lysfontenen tar unødvendig mye oppmerksomhet gjennom 

materialbruk, form og sine refl ekterende fargede skift ende lys

• De omkransende bygningene fra 1870-1970-tallet mister 

sin særegne, beskjedne karakter i kampen som oppstår med 

kunstverket

Lysbrønnen, et naturlig møtested“Lysbrønnen” med synlig teknisk 
rom for lyskasterene

Sirkel av svart basalt fungerer som fotgjengerfelt Mange forskjellige mennesker i 
rommet

Utsikt mot St. Olavs plass 2 fra 
Universitetsgata

VURDERING AV BYROMMET

VURDERING AV INSTALLASJONEN
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SSGrunnen ti l at dett e stedet fungerer svært 
godt er fordi fotgjengerne har første 
prioritet. Da plassen ble oppgradert ble 
det lagt nytt  belegg i smågatesten som 
et trafi kkreduserende ti ltak. Belegget er 
trukket litt  utenfor den sirkulære plassen, 
og ser ut ti l å ha ønsket eff ekt. Ett er at 
avkjøringen fra Pilestredet ble stengt har 
det ført ti l betydelig mindre trafi kk, og 
den trafi kken som forekommer holder 
lav hasti ghet. Denne plassen fungerer 
godt som shared space. Menneskene 
går relati vt fritt  mellom bilene som stort 
sett  viser mye hensyn. Lokaliseringen 
i utkanten av sentrumskjernen gjør at plassen 
oppfatt es som forholdsvis usjenert. Byggene rundt 
inneholder både leiligheter, kontorer, lesesaler og 
spisesteder og det er daglig mange mennesker i 
bevegelse den solfylte plassen.  Kafeer i St. Olavs 
plass nr. 1, 2 og 3 gir et rimelig utvalg spisesteder 
for menneskene som bor her, har sin arbeidsplass i 
nærheten eller andre som besøker byrommet. 

Mennesker på “Lysbrønnen”        

Foto:Arne Langleite

Bygningene rundt har høyder fra ca 15 – 25m og 
dermed kan et høyreist element i midten være en 
god løsning. Installasjonen ”Lysfontene” har ingen 
relasjon ti l plassens historie eller arkitektur og 
kunne stått  hvor som helst med ti lnærmet samme 
eff ekt. Så lenge både installasjon og wireoppheng 
synes like godt, både på dagti d og natt esti d, kan 
jeg ikke se at den som et selvstendig kunstverk er 
løst godt nok. Den kommer noe bedre ti l sin rett  
om natt en da de verti kale vaierne ikke synes like 
tydelig som på dagti d. Til tross for store ord om 
installasjonens funksjon som lysfontene fremstår 
den ikke på langt nær så vital som det den ble solgt 
inn som i forbindelse med konkurransen. ”Sett  
fra Universitetsgata vil installasjonen oppleves 
som en konti nuerlig kaskade av refl ekterende 
lysglimt – en lysfontene” skriver Oslo kommune 
- Prosjekt Levende Oslo i forkant av prosjektet. 
Utsagnet indikerer noe levende og kraft fullt, mens 
denne installasjonen er stati sk og lite spennende. 
Lysfontenens stålfragmenter refl ekterer skift ende 
farger og lys. Selv om eff ekten er et stykke unna 
det som er beskrevet eller vist på foto, virker 
installasjonen anmassende og ønsket eff ekt er 
fremdeles noe overdrevet for et permanent prosjekt 
som dett e.  
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Aspaas, Cooper Kind AS skriver i sitt  kanditatur ti l 
Oslo bys arkitekturpris at “Skupturen synliggjør St. 
Olavs plass i forhold ti l byakser. “ og “På kveldsti d 
gir skulpturen plassen identi tet.”. Installasjonen 
kan fungere som et landemerke da den står i 
krysningspunktet av aksene fra Rådhuset, Slott et og 
St. Olavs gate, men er på lang avstand noe utydelig 
med sin lyse fargevirkning på grunn av refl eksene og 
sin utydelige og fragmenterte form. 

“Lysbrønnen” fungerer åpenbart som en god 
møteplass i dett e byrommet. Den nederste delen av 
installasjonen er brukervennlig for de fl este, selv om 
rullestolbrukere og mennesker som er dårlige ti l bens 

KONKLUSJON
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Som konstruksjon bidrar ”Lysfontene” i stor grad ti l opphold 
på St. Olavs plass. Det ligger i menneskets natur å samles 
under, rundt eller i nærheten av noe konkret, gjerne noe 
større enn en selv. Slik fungerer installasjonen som et slags 
tuntre og et naturlig samlingspunkt. 

mml.gyldendal.no
Epidaurus-teateret i Hellas er et amfi 

De to halvsirklene fungerer i dag som et att rakti vt oppholdssted der man kan både være sosial, sitt e i fred og arbeide eller se på livet. Formen på de to halvsirklene kan 
dessverre virke noe ekskluderende fordi de ikke har sitt efunksjonen som hovedidé. 
Med inspirasjon fra hvordan halvsirklene blir brukt som sitt eplass kan man ved en lignende byromsløsning fakti sk lage et amfi  der både barn og voksne kan sitt e, klatre og 
ligge.

vil kunne ha problemer med å sitt e på selve “Lysbrønnen”. 
Området mellom de to halvsirkelen er mer enn stort nok ti l at 
man kan ha rullestoler, rulatorer eller barnevogner med seg 
inn. Besøkende sitt er både vendt innover mot “Lysfontenen” 
og med ryggen mot plassens senter. Dett e gir besøkende 
valgfrihet med hensyn ti l i hvilken grad man ønsker å betrakte 
eller integrere seg med de andre i byrommet, eller om man 
skjermer seg ved å sitt e med ryggen ti l og heller se ut over 
resten av rommet og dermed opprett er en større avstand ti l 
andre mennesker. Lysbrønnen er avgjørende for at plassen 
fungerer så godt som den gjør idag, men kunne, om man ser 
bort bra dagens funksjon,  vært utf ormet som et avtrappet 
amfi  for å skape bedre sitt eplasser for en større andel av de 
besøkende. Som amfi  ville den også skapt en ny bruksfunksjon 
og forbindelse ti l Edderkoppen teater som fi nnes i St. Olavs 
plass 1. 

Den øvrige delen av installasjonen har, slik jeg ser det, 
ingen fysisk påvirkning på hvordan rommet blir benytt et. De 
positi ve funksjonene av kunstens ti lstedeværelse i byrommet 
viser seg i stor grad å være uavhengig av utf ormingen på 
“Lysfontene”s øverste del. Når denne delen er ment som det 
dominerende element både i navn og størrelse, oppfatt es 
ikke den kunstneriske idéen som holdbar og gjennomtenkt. 
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Grønland er et 
område i bydelen 
Gamle Oslo. Området 
avgrenses av Akerselva 

i vest, sporområdet ti l Oslo S i sør, 
Gamlebyen i sørøst og øst, Tøyen og 
Enerhaugen i nord. Gatene Grønland 
og Grønlandsleiret var opprinnelig 
strandsone i bydelen. Ett er at det 
her ble fylt ut med masser ble 
byens grense fl ytt et lenger sør. En 
byfornyelse startet på 1980-tallet og 
fi kk opp levestandarden i bydelen. 

“UTEN TITTEL”

Fontenen delvis i sol, delvis i skygge Opphold under den skyggefullle 
trekronen en varm dag

Vannsøyler langs fontenen gjør oversiden allti d delvis fukti g 
sommersti d

Bydelen har ca 35-40% innbyggere 
fra andre kulturer enn Vesten, og 
er relati vt ulik andre bydeler i Oslo. 
Både de mange spisestedene med 
uteservering på fortauet og de små 
buti kkene med frukt og grønnsaker 
plassert utenfor ti ltrekker seg mange 
mennesker og innbyr ti l en annen 
type opphold i gatene enn det øvrige 
Oslo. 

Flyfoto av Helga Helgesens plass. Rød linje indikerer hvor snitt et 
(under) er tegnet

Plassen, 30m x 45m,  markert 
med rødt

Prinsippsnitt  av Helga Helgesens plass 

“Uten ti tt el”

Kastanje Benker

Kastanje
Bysykkel-

stati v    

Uteservering

A

A’

A A’
Skulptur med fontene

googlemaps.no

 Helga Helgesens plass ble ett er byfornyelsen på 1970- og 80-tallet brukt 
som parkeringsplass. I 2001 stod plassen ferdig oppgradert, tegnet av 
Landskapsfabrikken. Fontenen er laget av Nabil Mansori. 2009 ble det 
oppført et nytt  bygg i nord.

Fontenen ligger skrått  over en del av plassen, og fungerer som 
en ledelinje fra Nordbygata ti l fotgjengerovergangen i enden av 
Åkebergveien.

Fontenen består av et ca 10 m langt og 0,15 m høyt stenelement i 
basalt og en rad med vannsøyler i lave, men varierende høyder. Stenen 
har arabiske ornamenter på oversiden og klassisk arabisk kalligrafi  på 
sidene. Selve stenen er diskret lagt ned på belegget og har en noe lavere 
vis-kant på den ene siden. På denne siden står det 2 strofer av Halfdan 
Sivertsens ”Sommerfuggel i vinterland”, både på norsk og arabisk. På 
den på den andre siden er høyere på grunn av nedsenkning av belegget 
og vannsøylene. 
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Grønlandsleiret berg
Åke

veien

Nordbygata

“Uten ti tt el”

Hjørnegård mellom Platous gate og 
Åkebergveien ble revet på 70-80-tallet

www.oslobilder.no
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VURDERING AV INSTALLASJONEN

KUNSTENS FUNKSJON I BYROMMET

Underlaget av gatesten bevisst 
avgrenset mot risten, men ikke mot 
kunstverket

Strofer av Halfdan Sivertsens 
“Sommerfuggel i Vinterland”  hugget 
inn i stenens langside

Vegetasjon og vann inviterer ti l 
nærmere studier

Fontenen diskret nedfelt i belegget Benker vendt mot fontenen og 
kastanjetreet

• Godt ti lpasset stedet innholdsmessig
• Utf ormingen med ornamentering, tekst og innhold kan ha 
inkluderende eff ekt på beboerene i bydelen
• Stenen forbinder Nordbygata og fotgjengerfeltet i 
Åkebergveien, og deler opp plassen i et indre og ytre rom
• Installasjonen har ingen forside/bakside
• Installasjonen er godt plassert i forhold ti l kastanjetreet 
som stod på plassen fra ti dligere. Den ligger delvis i skygge, 
delvis i sol
• Den nye arkitekturen i nord er ti lpasset fontenen

• Installasjonen er kanskje for diskret plassert på grunn av  
lav høyde og overskyggende tre
• Skulpturen var antakelig ment som en kontrast ti l treet, 
men dett e virker overdrevet 
• Fukt på stenen gir et forstyrrende preg fordi den ikke 
er hel-polert. Dermed får skulpturen ukontrollert lys/
mørke-eff ekt og oppleves skjoldete
• Vannsøylene er for lave, og  de har ingen større eff ekt på 
byrommet
• Risten under vannsøylene er for standardisert  i sin 
utf ørelse, og har kun en ensidig funksjon. Mønsteret i 
risten konkurrerer med ornamentet i skulpturen og linjene 
i belegget
• Kan være vanskelig å oppdage for blinde og svaksynte
• Kan være vanskelig å forholde seg ti l ved snørydding

Plassen er åpen og oversiktlig. 3 kafeer/
barer med uteservering ligger i første 
etasje i bygget nord på plassen. Det er 
ikke en tydelig intensjon på plassen, men 
den fungerer som en myldreplass hvor 
bydelens innbyggere og andre kan møtes. 
Det er fl ere kraft ige granitt benker her, alle 
med litt  ulik utf orming. I sommervarmen er 
det fl ere som samles under kastanjetreets 
skyggende krone. Rommet brukes ti l 
opphold av både kort og lang varighet, 
men de fl este krysser over torget på vei 
ti l et annet sted. Det er en del støy fra 
trafi kk i Grønlandsleiret. I ti llegg ti l at 
det mangler skjerming mot omgivelsene 
på plassen er trolig støy i området med 
på å begrense bruken av plassen som 
treff sted og møtepunkt noe. Elementene 
på plassen er lave og små, og gjør at denne 
ikke skiller seg fra fortau og bilvei rundt, 
men fremstår, sammen med dem, som 
en grå plass. Dett e bidrar trolig ti l at fl ere 

Deler av teksten ti l Halfdan Sivertsens 
“Sommerfuggel i Vinterland” står skrevet inn på 
den ene langsiden av stenen, både på norsk og 
med klassisk arabisk kalligrafi . Det er absolutt  en 
kobling mellom plass og kunstverkets idé – sangen 
handler om å være fremmed i et ukjent land, og kan 
relateres ti l at en høy andel innbyggere på Grønland 
kommer fra andre kulturer. Kunstverket sier på en 
måte ”Velkommen, - og ikke vær redd”. Fordi teksten 
også står på norsk kan man se det slik at den sier det 
samme ti l etniske nordmenn som kommer fra andre 
deler av byen eller landet ti l denne delen, og som 
kanskje oppfatt er denne bydelen som noe skummel 
eller fremmed. Området under treets skygge bærer 
preg av dårlig vedlikehold, og virker skjemmende på 
skulpturen som har ugress langs siden med tekst. 

Ved skulpturens endestykke

Æ så dæ i går på gata/Da byen lå kald å stor
Æ så du va ny i livet/Og æ så du va ny i nord
Og mora di bar en koff ert/Med alt d ho eide i
Og du gikk å bar på hennes drøm/Om en gang å få 
bli fri
Og du ga mæ et smil/Sommerfugggel i vinterland
Ingen får ta fra dæ/Fargan du visste mæ
Og må drømmen du bær bli sann/Sommerfuggel i 
vinterland

bruker rommet ti l gjennomgang enn ti l opphold. 
De kontrastene som gir en plass dynamikk og som 
trengs for at folk skal ti ltrekkes av et sted savnes. 
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Installasjonen bidrar i liten grad ti l å gjøre Helga 
Helgesens plass ti l et møterom. Det er kastanjetreet 
som er et kjennemerke for plassen og gir den identi tet. 
Installasjonen fungerer som noe man kan hvile øynene 
på, men ikke som et tydelig blikkfang. Bydelen Grønland 
er allerede pulserende av liv og Helga Helgesens plass 
fremstår som et folketomt område i forhold. Plassen 
brukes hovedsaklig ti l gjennomgang, og i mindre grad 
ti l opphold. Installasjonen med skulptur og fontene er 
ikke synlig og spennende nok ti l at plassen ti ltrekker 
seg mennesker i særlig grad. 

Stenen burde vært hevet opp fra underlaget ved hjelp 
av en sokkel slik at teksten kommuniserer lett ere. Fordi 
sokkelens størrelse må være i et harmonisk forhold med 
stenens størrelse er det begrenset hvor høy denne delen 
av installasjonen kan bli. Derfor kan man spille mer på 
vannets egenskaper. Dersom man hadde komplett ert 
stenen med et vannspeil istedenfor et strekkmetallrist 
ville den gitt  installasjonen tydeligere karakter og 
størrelse. Samti dig burde vannsøylene vært betydelig 
høyere, dett e både for å understreke vannets kraft  og 
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som et rent ti ltrekkende og spennende element i byrommet. 
Dett e kan løses på mange måter, f.eks kan vannsøylene ha 
ulik kraft  og høyde som reguleres av sensorer som registrerer 
beveglse i nærheten. Ved å heve høyden på installasjonen på 
denne måten vil man både etablere en relasjon ti l menneskene 
som går forbi og tydeligere fremheve vannets ti ltrekkende 
egenskaper. Dermed ville plassen fått  en ett erlengtet kontrast 
ti l sitt  fl ate og vage utt rykk, og forbindelsen mellom treet og 
skulpturen ville blitt  styrket. 

Grepet med å plassere stenen nedsenket i belegget gjør 
kunstverket lite synlig. Dett e kunne vært brukt bevisst ved at 
fl ere element hadde samme funksjon, en lavmælt overraskelse, 
men desverre har plassen ingen slike element. Installasjonen 
kunne med fordel vært noe mer fremhevet i rommet, uten at 
den automati sk skal fungere som blikkfang. 

Hvis man kan foreta ytt erligere et grep burde man fl ytt e 
fontenen ti l en mer synlig del av plassen. Som en parallell ti l 
bygningen i nord, i god avstand ti l fasaden, ville fasaden og 
fontenen fremheve hverandre positi vt. 

Skulpturen bidrar i liten grad ti l at byrommet benytt es som 
oppholdsrom. Skulpturen er beskjeden og det fi nnes ikke 
andre elementer som fremhever den godt. 

Dersom skulpturen bli hevet over bakken og liggende på en sokkel vil den fremstå mer som et selvstendig kunstverk. Vannspeil uten fontenesprut vil fj erne det 
urolige inntrykket som vannskjoldene skaper og samti dig bidra ti l ro rundt ornamentene og teksten.
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HELGA HELGESENS PLASS
Norske landskapsarkitekters forening: htt p://landskapsarkitektur.no/?nid=43253 (14.juni 2011)

Oslo kommune: htt p://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/getf ile.php/plan-%20og%20bygningsetaten/
Internett /Dokumenter/Filer%20utlagte%20saker/Platous%20gate%206%20forslagsti llers%20saksfremsti lling.pdf (14.
juni 2011)

Wikipedia: htt p://no.wikipedia.org/wiki/Helga_Helgesen (14.juni 2011)
htt p://no.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B8nland_(str%C3%B8k_i_Oslo)

Mailkontakt: Inge Dahlman, Landskapsfabrikken (15.juni 2011)
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Urtehagen ligger på Grønland i 
bydel Gamle Oslo. Plassen ligger 
mellom Nordygata, Motzfeldtsgate 
og Urtegata, og er både off entlig 
uteområde og lekeplass for Urtehagen 
barnehage som ligger her.  Bygningene 
som omkranser plassen består 
hovedsaklig av leiligheter som er 
oppført fra sent 1800-tall ti l 1990-tallet. 
I ti llegg fi nnes enkelte buti kker i første 
etasjene langs Motzfeldtsgate. Her 
ligger også moskeen Central Jamaat-e-
Ahl-eSunnat. 

Moskeen Central Jamaat-e-Ahl-eSunnat

VANNSTEN VI
Skulpturen “Vannsten VI” er laget av Marit Lyckander, og kom på plass 
i 2008. Konkurransen om hvem som skulle få utsmykke bassenget 
ble avgjort i 1999, men på grunn av pengemangel tok det nærmere 
10 år før oppgraderingen av Urtehagen var ferdig og vinnerutkastet 
var på plass. Skulpturen har kilt overfl ate i rød granitt  og over 2m 
høy. Skulpturens hule og sylinderformede del er fi nslipt, og den står 
svakt fremoverlent inn mot plassens sentrum. Skulpturen minner om 
en krukke og fungerer som en fontene med et kraft ig vannfall ned i 
bassenget. Bassengkanten er i lignende sten som skulpturen, men med 
polert overfl ate som gir en annen overfl atestruktur. 

Skulpturen er vendt fra et hjørne, ut i rommet, og kan sees nesten like 
tydelig fra de 3 andre hjørnene. På grunn av lyden merker man dens 
ti lstedeværelse tydelig i rommet, selv om den er forholdsvis diskret 
plassert. 

Trapp fra Urtegata inn ti l plassen

Flyfoto av Urtehagen. Rød linje indikerer hvor snitt et (under) er tegnet

Fra hjørnet Motzfeldtsgate/Urtegata. Lekeplass med sandkasse og 
husker i forgrunnen

Fra inngangen ved Motzfeldtsgate/
Nordbygata

Prinsippsnitt  av Urtehagen

“Vannsten VI”

Paviljong

Lekeplass

Barnehage

Moské

Plassen er avgrenset av løvtrær på 
alle kanter, og er i sommermånedene  
noe skjermet fra bygningene rundt.  
Plassen har 4 forskjellige nivåer som 
forbindes med  trapper og ramper. 
Den største høydeforskjellen, over 
1m, er diagonalen fra Urtegata ti l 
krysset Motzfeldtsgate/Nordbygata. 
Belegget er asfalt og smågatesten 
i et vift emønster, på linjer ut fra 
bassenget. Plassen som var tegnet av 
LPO arkitekter i samarbeid med Bjarne 
Aasen stod ferdig i 1985. Bassenget 
har innti l 1999 oft e vært ute av drift  
på grunn av tekniske problemer. 

A

A’

A A’
Skulptur i basseng

googlemaps.no

UrtegataMotzfeldtsg
ate

Nordbygata

Plassen, ca 50m x 50m 
markert med rødt
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“Vannsten VI”
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Barn har førsteprioritet på plassenLekeplass med huskestati v og 
sandkasse på plassens nordre hjørne

Fontenen i vannbassenget med en paviljong i betong og stål bak 
skulpturen
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VURDERING AV BYROMMET

VURDERING AV INSTALLASJONEN

KUNSTENS FUNKSJON I BYROMMET

Fugler på fontenens øvre kant

• Rennende vann virker energigivende
• Vannet ti ltrekker seg duer som bidrar ti l ytt erligere liv og 
lyd på plassen
• Tung og god lyd fra vannfallet, annerledes enn mange 
andre fontener som kan være mer støyende
• Skulpturen henvender seg mot store deler av rommet på 
grunn av sin retning mot plassens sentrum. Den er stor og 
trenger ikke å være sentrert i rommet for å virke monumental
• Området rundt er ti lrett elagt for å oppleve skulpturen fra 
alle sider
• God størrelse på bassenget i forhold ti l resten av rommet
• Den rødlige granitt en i krukken tar opp noen av nyansene 
fra bygningene omkring
• Bassengets kant mot resten av rommet fungerer som 
en ledelinje ti lnærmet diagonalt gjennom rommet. Dens 
utf orming og høyde inviterer ti l å sitt e eller leke på

• Formen på bassenget og avstand fra denne ti l skulpturen 
gjør at skulpturen fremstår som litt  uti lgjengelig
• Ikke mulighet for å ta på det rennende vannet
• Paviljong i betong og stål i hjørnet bak krukken virker 
unødvendig. Bygget tar oppmerksomhet vekk fra krukken 
både på grunn av farge, form og materialer

Urtehagen er et godt defi nert rom med 
områder for lek, spill og rekreasjon og 
gjør at den har et stort potensial som 
møteplass. Ulik høyde på fl atene i rommet 
gjør det dynamisk og spennende. Plassen 
har fokus på barn og unge, og ti llater for 
eksempel ikke at voksne driver ballspill der. 
Plassen er både en egen enhet og et åpent 
og velkomment rom i denne bydelen. Det 
er god oversikt ut mellom trestammene, 
utganger i 3 hjørner og en gangsti  mellom 

Skulpturen er stor og fungerer som et blikkfang i 
rommet ti l tross for dens noe usentrale plassering. 
Den dominerer ikke rommet, men fungerer som et 
positi vt og trygt stemningsskapende element med sitt  
fallende vann og litt  tunge utt rykk. Krukken fungerer 
som fontene, og kan oppfatt es som en utømmelig 
kilde hvor det allti d strømmer ut livgivende 
energi. Skulpturen utt rykker kraft  og energi, og 
kommuniserer således godt med barnehagen og 
annen lek og akti vitet som forekommer på plassen. 

Bassenget den står i er usymmetrisk 5-kantet og 
står i kontrast ti l sylinderformen som skulpturen 
har. Kanskje hadde skulpturen virket mer ti lpasset 
rommet om bassenget hadde vært omgjort i 
forbindelse med oppgraderingen i 1999. Det er ikke 
mulig å nå den spennende delen av skulpturen, det 
rennende vannet, og den mister derfor litt  av sin 
ti ltrekningskraft  som fontene. Den mørke fargen 
som oppstår der stenen blir fuktet av det rennende 
vannet gir skulpturen ytt erligere karakter. 

Skulpturens kilte overfl ate tar opp i seg 
vift emønsteret i belegget. 

plassen og bygningene i resten av kvartalet. 
Urtehagen er en solfylt plass som virker som et åpent 
og godt rom i kontrast ti l de omkringliggende høye 
bygninger og trange gater. Mange sitt eplasser i form 
av benker, trapper og kanter gir fl ere valgmuligheter 
ti l byrommets besøkende; sitt e alene eller sammen, 
være i sol eller skygge, observere eller meditere. 

Fontenen henvender seg mot store deler av rommet



26

“Vannsten VI”s ti lstedeværelse i rommet er avgjørende 
for at det skal være forskjellige typer opphold her fordi 
den inviterer ti l ulik bruk av stedet. Lyden fra vannet 
demper lyder og inntrykk fra andre deler av plassen 
når man er i nærheten av denne. Skulpturen fungerer 
på grunn av sitt  rennende vann og dumpe lyd som 
et beroligende element på nært hold, mens den på 
avstand fremstår som et mer energisk element. 

Det er vanskelig å se grunnen ti l at paviljongen bak 
skulpturen fremdeles står her. Den ble oppført i 

KONKLUSJON

U
RT

EH
AG

EN

forbindelse med etableringen i 1985, altså lenge før skulpturen 
ble valgt, men dett e forsvarer ikke at man har beholdt bygget 
ett er at skulpturen ble oppført. Paviljongen fremstår som 
et forstyrrende element, og tar oppmerksomheten vekk 
fra skulpturen og fontenebassenget. Både paviljong og 
bassengkanten burde vært hhv fj ernet og ti lpasset “Vannsten 
VI” da den ble oppført. 

Selv om alle selvfølgelig er velkomne ti l oppholde seg i 
Urtehagen er plassen først og fremst ment som et byrom for 
barn og unge. Et enkelt grep for å bedre ti lgjengeligheten ti l 
og bruk av vannet er å lage stepping stones i bassenget. Fast 
monterte stener gir barn, unge og voksne muligheten ti l å 
komme helt innti l det tunge vannfallet og kunne kjenne på 
og leke med dett e. Det er allti d en viss fare forbundet med 
lek ved vann, men å eksponeres for dett e kan bidra ti l å øke 
bevisstheten og kunnskapen som trengs for å håndtere slike 
utf ordringer. 

”Vannsten VI” bidrar i stor grad ti l at Urtehagen benytt es 
som møtested for både voksne og barn i nærmiljøet. Den er 
både ti ltrekkende og beroligende på samme ti d, og gjør at 
oppholdet her kan være svært variert og dynamisk. 

Stener utplassert i bassenget vil bedre ti lgjengeligheten ti l krukken og vannfallet. Stenene vil fungere som en balanseleke for barn, unge og voksne.
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Oslo kommune: htt p://www.bydel-gamle-oslo.oslo.kommune.no/arti cle114690-1968.html (27.juni 2011)
Dagsavisen: htt p://www.dagsavisen.no/innenriks/arti cle374462.ece (27.juni 2011)

Mailkontakt: Bjarne Aasen, landskapsarkitekt (29.juni 2011)
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TORSTRAND TORG, S. 28

STAVERN TORG, S. 32
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Torstrand  er en bydel  i Larvik.  
Bydelen er et av Larvik kommunes 
eldste bebygde områder, og deler av 
bebyggelsen stammer fra 1600-tallet. 
Tidligere var Torstrand et typisk 
arbeiderstrøk, men områdets 
korte avstand ti l både sentrum og 
badestrender har gjort området svært 
populært de senere årene.  Tidligere 
fantes kun mindre eneboliger i 
bydelen, men de siste 20 årene har 
det blitt  bygget fl ere boligblokker 
her. Området består hovedsakelig av 
boligbebyggelse og en del forretninger. 

MOR OG BARN
Opprinnelig var Torstrand torg i sin helhet mye større enn dagens lille park, da 
den også omfatt et området syd for jernbanen. Torstrand torg var opprinnelig 
et område med furuskog, men ble opparbeidet ti l park- og friluft sområde i 
1861. Flere vintre ble det anlagt skøytebane her. I 1873 ble plassen lagt ut ti l 
torghandel, men ble lite benytt et ti l dett e formålet. Jernbanelinjen, som kom i 
1881, ligger på en mur av grovt ti lhuggede og skrånende stenblokker og deler 
Torstrand torg i to. Parkområdet er sannsynligvis et resultat av jernbanelinjens 
beliggenhet, og bærer preg av at det var et restarealområde som ble løst som 
park. 

Arkitekturen i området sett  fra fra parkens sørvestre hjørne Byrommet sett  fra øst

Prinsippsnitt  av Torstrand torg

“Mor og barn”
Jernbane

Riksvei 303

Forretninger

A

A’

A A’
Skulptur i busk

gulesider.no

Torstrand Torg

Dronningensgate/Rv303Torstrand Torg

Plassen, ca 60m x 20m,  
markert med rødt

Flyfoto av Torstrand torg. Rød linje indikerer hvor snitt et (under) er 
tegnet

Jernbanelinjen ti l Larvik ble åpnet 
i 1881 og går gjennom bydelen. På 
grunn av terrengforskjeller ligger den 
fl ere steder på en mur av stenblokker 
og dermed hevet fl ere meter over 
terrenget omkring.

Larvik 
sentrum

Torstrand ØyaSanden

Nordbyen
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“Mor og barn” 

Skulpturen ”Mor og barn” av Arne Durban ble gitt  av Larvik kommunes 
omegnskommuner i 1971. Skulpturen foresti ller en sitt ende kvinne med et 
spedbarn på armen. Den er sentrert i parkens ytt erkant langs jernbanelinjen.  
Langs hele denne linjen er det kraft ig buskbeplantning, men rundt skulpturen 
består den vintergrønne vegetasjonen av høye  og  kraft ige  Rhododendronbusker. 
Skulpturen har ingen åpenbar relasjon ti l plassen, men er trolig plassert ut 
som et kompromiss; plassen trengte et kunstverk, og kunstverket trengte en 
plassering. 

Parken ligger mellom jernbanen og 
Rv303 og er i dag sterkt preget av 
rushti dstrafi kk. Larvik har ikke lenger 
et tydelig sentrum, men 3 nye handels- 
og næringsområder som danner et 
triangel i periferien av byen. Torstrand 
ligger midt i mellom 2 av disse og er 
derfor preget av mye trafi kk store 
deler av døgnet.
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• Skulpturen er plassert i sjarmerende omgivelser foran en 
fl ott  ti lhugget gråstensmur
• Skulpturens størrelse harmonerer med parkens størrelse  
• Ved å plassere et kunstverk på en så liten plass oppgraderes 
plassen betraktelig

Stor forskjell i vedlikehold og orden mellom området nærmest skulpturen 
og området rundt benkene i utkanten

Skulpturen skjult av busker på begge kanter, og lite synlig i store deler 
av parken
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VURDERING AV BYROMMET

VURDERING AV INSTALLASJONEN

KUNSTENS FUNKSJON I BYROMMET

Stor trafi kk på Rv303 rundt parken

• Det er vanskelig å legge merke ti l skulpturen fordi den er 
plassert for lavt og omringes av for mye høy og tett voksende 
vegetasjon
• Benkene i byrommet er plassert på samme linje og vendt i 
samme retning som skulpturen, og man blir forhindret fra å 
se denne pga vegetasjonen mellom dem
• Området er svært trafi kkbelastet 

Torstrand torg er et solfylt grønt område, 
sentralt beliggende på Torstrand. Parken 
er forholdsvis liten, men harmonerer godt 
med størrelsene på bygninger i nærheten. 
Buskvegetasjonen er høy og delvis fyldig 
i nedkant av jernbanelinjen. Langs Rv303 
er buskvegetasjonen lavt klippet.  Parken 
fremstår som trygg og svært oversiktelig. 
To benker er plassert langs samme linje 
som skulpturen ligger langs. Disse står med 
ryggen mot jernbanelinjen, og man har ikke 
anledning ti l å oppleve statuen når man 
sitt er på disse.  I ti llegg ti l rushti dstrafi kken 
er det allti d en jevn strøm av trafi kk forbi 
parken. Plassen benytt es ikke som park 
fordi mennesker sjelden oppholder seg her. 
Den brukes hovedsakelig som gjennomfartsområde 
for gående og syklende. Feltet som løper parallelt 
med Rv303 viser i belegget et skille mellom gangfelt 
og sykkelfelt. På grunn av den massive biltrafi kken 
er det grunn ti l å tro at mennesker velger andre og 
roligere områder i nærheten når man vil oppholde 
seg i parklignende omgivelser. All bebyggelse som 
på motsatt  side av gatene omkranser parken og de 
fl este av disse er eldre 1-2 etasjes trebebyggelse 
som i dag er forretninger. Kun ett  hus skiller seg ut 
med en bymessig karakter da det er utf ørt i mur og 
er noe høyere enn de andre bygningene omkring. 

Skulpturen av en sitt ende kvinne med spedbarn på 
armen er omgitt  av store Rhododendronbusker på 
hver side. Disse har antakeligvis fått  vokse fritt  i mange 
år og skjuler nå skulpturen i stor grad. Skulpturen 
er neppe tenkt å være omgitt  av vegetasjon i så 
stor grad. Både den forvokste vegetasjonen og den 
ti lbaketrukkede plasseringen bidrar ti l at mennesker 
som oppholder seg på plassen får lite utbytt e av 
denne nett e skulpturen ti l en av Norges største 
billedhuggere. Skulpturen er plassert på en svært 
lav sokkel. Vegetasjonens høyde og tett e bladverk 
gjør den mørke bronseskulpturen nærmest usynlig 
for forbipasserende som ikke er spesielt interessert 
i eller på utkikk ett er denne.  De voldsomme Rho-
dodendronbuskene konkurrerer med skulpturen og 
virker utenom blomstringsti d noe tyngende både i 
form og farge på det lille området rundt skulpturen. 
”Mor og barn” er en klar rundskulptur, og skal 
kunne oppleves og studeres fra alle sider. Dagens 
plassering gjør dett e umulig. 

Skulpturen i stor grad skjult av busker
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der betrakteren skal kunne se verket fra alle sider. Da 
plasseringen av ”Mor og barn” ikke ti llater dett e bør 
skulpturen fl ytt es ut av hekken og inn i parkrommet. 
Slik vil den fremstå som det objektet som en skulptur 
og et kunstverk er. Det kan virke lunt for en mor og et 
spedbarn å sitt e så beskytt et som de her gjør, men dett e 
er ikke en god måte å vise frem kunst på. En skulptur 
gjenskaper ikke et menneske, men er kunstnerens 
visualisering og håndverksmessige utf ørelse av et slikt 
moti v. ”Mor og barn” bør ha samme retning som i 
dag, men fl ytt es over gangsti en. Da vil man kunne se 
skulpturen fra over 180 graders bue i motsetning ti l 
dagens ca 30 graders bue. Sokkelen bør høynes slik at 
skulpturen står ca 40 cm over bakken. Denne bør ikke 
ha beplantning rundt, da skulpturen i seg selv har en 

KONKLUSJON

ynde både i innhold og form og ikke trenger dekor. En anlagt 
hellegang rundt skulpturen vil bidra ti l at man kan man oppleve 
skulpturen fra alle sider, i ti llegg ti l at den er mer ti lgjengelig for 
besøkende i alle aldre.

Rhododendronbuskene har ti dligere vært betydelig lavere og 
harmonert bedre med skulpturens størrelse. Denne parken er 
et eksempel på at frodig vegetasjon kan være høyere prioritert 
enn kunstverket, og at man ikke nødvendigvis planlegger 
vegetasjon uti fra et langsikti g perspekti v, men hvordan det ser 
ut den dagen plassen står ferdig.

”Mor og barn” bidrar i liten grad ti l opphold i parken. 
Plassering og omslutt ende vegetasjon gjør at eventuelle 
opphold her ikke påvirkes av skulpturen. 

Skulpturen vil bli mer synlig om den trekkes lenger frem. Passerende gjennom parken vil ha  en grunn ti l å stoppe opp og betrakte skulpturen, og parken kan bli et bedre 
sted å oppholde seg enn det er idag. 
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TORSTRAND TORG
Wikipedia: htt p://no.wikipedia.org/wiki/Torstrand (9.juli 2011)
htt p://no.wikipedia.org/wiki/Torstrand_torg_(Larvik) (9.juli 2011)
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Stavern er en by i Larvik kommune. 
Byen har fungert som fi skehavn fra 
rundt 1200-tallet, og fi kk ytt erligere 
betydning da Ulrich Frederik 
Gyldenløve på 1600-tallet bygget 
festningen på Citadelløya. I 1750 
begynte byggingen av Fredriksvern 
verft , Norges første hovedstasjon for 
marinen. Byen har vært preget av 
sjøfart og militær akti vitet, og fremstår 
for mange som et klassisk eksempel på 
”sørlandsidyll” med sine hvite trehus i 
bykjernen. 

Stavern torg med annekset og Brakke 4 i 
bakgrunnen

solberg-foto.no

SAMHOLD
Stavern torg er området mellom Stavern kirke, annekset og Rv301. Stedet har vært benytt et som 
torg fra midten av forrige århundre. Torget har i den senere ti d vært asfaltert, men i 2007 ble 
asfalten fj ernet og området forsøkt ti lbakeført med historisk preg ved hjelp av kulestensbelegg 
og gangheller i skifer og granitt . Smale skiferstener i belegget viser omriss av ti dligere bygninger 
og gjerder. På torget foregår det salg av frukt og grønnsaker og diverse varesalg fra boder og telt 
i sommerhalvåret. Området preges av trafi kk hele året da Rv301 er hovedferdselsåren gjennom 
Stavern for kommunens innbyggere og er sterkt belastet i hele sommerhalvåret av turister.  

I 2011 kjøpte sti ft elsen Venner av Gamle Stavern (VGS) en skulptur av Nico Widerberg og 
plasserte denne på torget. Kommunen og VGS ble uenige om plasseringen, og skulpturen er nå 
midlerti dig plassert øst for annekset ett er krav fra VGS. Skulpturen står i utkant av torget, ca 8 m 
fra Rv301 og 18m fra byens bensinstasjon. 

Skulpturen ”Samhold” foresti ller 2 kvinner på hver sin side av en mann. Den er utf ørt i bronse og 
står på en sokkel i lys granitt , og den er totalt ca 2m. 

Skulpturen forfra, med Brakke 4 i 
bakgrunnen

Skulpturen i profi l, med torget og 
annekset i bakgrunnen

Skulpturen i profi l, bensinstasjonen 
i bakgrunnen

Prinsippsnitt  av Stavern torg

Stavern torg

Bensinstasjon

Riksvei 301

Riksvei 301

Annekset

Brakke 4

Uteservering
Indre torg “Samhold”

A

A’

A A’

Skulptur på torg
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Flyfoto av Stavern torg. Rød linje indikerer hvor snitt et (under) er 
tegnetSentralt i byen, foran Stavern kirke og 

vis à vis Fredriksvern verft , ligger i dag 
Stavern Torg. Området var opprinnelig 
hager for leilighetene som lå i Brakke 
4. Brakke 4 og annekset ble bygget i 
1753. Brakke 4 var bolig for offi  serene, 
og senere undervisningslokaler for 
Sjøkadett skolen. Annekset var bolig 
for skipstømmermesteren og uthus, 
fj øs, stall og bryggerhus for beboerne i 
Brakke 4. I 1817 ble det midtre parti et 
i annekset forhøyet og bygget om for 
å fungere som gymsal i forbindelse 
med etableringen av Sjøkadett skolen.

I dag heter den øverste delen av 
annekset Café Annekset, derett er 
følger Galleri Annekset, mens det 
nederste delen av huset leies ut ti l 
keramikkverksted. 

Helgeroaveien
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Larviksveien/Rv301

Storgaten

Fredriksvern verft 
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Plassen, ca 80m x 35m,  
markert med rødt

“Samhold” 
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Skulpturen i varierende dagligdagse omgivelser
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Skulpturen i varierende dagligdagse omgivelser. Utsikt mot Fredriksvern verft 

“Samhold” ved Staverns bensinstasjon og mest trafi kkerte kryss 

• Skulpturen er lett  å komme i nærheten av og å kunne 
berøre
• God visuell/materiell forbindelse mellom kulestensbelegg 
og granitt sokkel
• God kontrast mellom den mørke bronsen og den lyse 
granitt sokkelen og kulestensbelegget

• Skulpturen er umoti vert plassert i utkanten av torget
• Skulpturen ligger innti l det mest trafi kkerte krysset i Stavern
• Skulpturen er for lav, og synes ikke på grunn av mange 
temporære elementer i byrommet; telt, boder, mennesker
• Rundskulpturen har en klar bakside, noe som understrekes 
av at den er plassert i umiddelbar nærhet ti l et bed
• Skulpturen har en umoti vert retning da den står og ser på 
gangfeltet mot bussholdeplassen

Torget heller fra vest mot øst, med 1m 
høydeforskjell. Ett er oppgraderingen i 
2007 ble det lagt gangsti er av granitt  foran 
annekset fordi det er vanskelig å ta seg frem 
på kulesten både for gående, syklende og 
de med rullestol eller barnevogn. Stedet 
øst for annekset står tett  oppti l Rv301 og 
preges i stor grad av trafi kken som går 
gjennom Stavern sentrum. Alle fasadene 
på bygningsmassene rundt skulpturen er 
i 1700-talls sti l og selv bensinstasjonens 
form er forsøkt ti lpasset denne epoken. 
Den nederste delen av torget der 
skulpturen står ligger i sol om dagen, men har 
ikke ti lpasset kunsti g belysning om kvelden. Det 
er utstrakt markedsvirksomhet med store telt og 
salgsboder på torget i sommerhalvåret. Dett e gjør at 
torget er en av de mest folkerike plassene i Stavern.

Skulpturen står på en linje litt  forskjøvet ut fra 
anneksets sydfasade, og henvender seg mot krysset 
og Fredriksvern verft  på den andre siden av Rv301. 
Granitt sokkelen er prikkhugget og gir en matt  
overfl ate som harmonerer med belegget ellers på 
torget. Bronseskulpturen har en ujevn overfl ate 
og fremstår i sin helhet som matt . Skulpturen syns 
lite i omgivelsene fordi den matt e overfl aten ikke 
gir noe ekstra skinn i dagslys, og den gir heller ikke 
refl ekser fra kunsti ge lyskilder om kvelden. Selv 
om ”Samhold” fremstår som en rundskulptur har 
den en klar bakside. Om man ser den fra øst eller 
vest er det ingen annen forskjell enn at inntrykkene 
fremstår som speilvendte i forhold ti l hverandre. 
Den er mer som et dypt relieff  i sin utf orming. 
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Skulpturen i varierende dagligdagse omgivelser
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Når markedsområdet ikke er i bruk, i vinterhalvåret, 
oppfatt es skulpturen som lite prangende og gjør lite 
av seg. I sommerhalvåret forsvinner den bak boder og 
teltkonstruksjoner. Menneskemylderet oppholder seg i 
forkant av bodene langs Rv301, og beveger seg mindre på 
torget nedre del der skulpturen står. Dersom man etablerte 
sitt eplasser som kanter, benker og lignende ti lpasset 
skulpturen i avstand og utf orming ville fl ere mennesker føle 
seg invitert ti l opphold i denne delen av byrommet. Likevel 
ville denne delen fremdeles være forstyrret av biltrafi kk, og vil 
kunne oppfatt es som støyende og utrygg av de fl este. 
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Det var diskusjon rundt plasseringen av kunstverket da giverne, 
Venner av Gamle Stavern, annonserte at de ville plassere en skulptur 
av Widerberg på torget. Larvik kommune ønsket skulpturen plassert i 
nærheten, på Indre torg. Indre torg er en del av plassen rundt annekset, 
og er et resultat av oppgraderingen i 2007. Området her var ti dligere 
en bakgård, men nå fremstår det som et inti mt og hyggelig byrom midt 
i sentrum av Stavern. Oppgraderingen ga Stavern et stort omslutt ende 
torg rundt annekset, og Indre torg må sammen med Stavern torg derfor 
sees som en helhet. 
Både kunstneren og VGS motsatt e seg plassering på Indre torg da 
rommet engang har vært en bakgård. Tiltross for at det er VGS selv 
som har samlet inn penger og initi ert arbeidet med oppgraderingen av 
hele torget var dett e ikke god nok plassering for kunstverket de ønsket 
å gi. Skulpturen står på kortsiden av annekset, den delen som forbinder 
ytre og indre torg. På grunn av dagens plassering tett  innti l veien kan 
det virke som om det var vikti gere å vise at en gave var gitt  fremfor å 
bruke anledningen ti l å fullføre et godt byrom på Indre torg. 

På grunn av vrimlende torgvirksomhet på forsiden er det behov for et 
roligere og mer inti mt rom på Indre torg. Dersom man ser nærmere på 
Indre torg i dag er dett e et godt rom å plassere skulpturen ”Samhold” 
i. Rommet er godt defi nert, men likevel ikke tatt  i bruk i særlig grad. 
Ved å gi skulpturen en sentral plassering vil Indre torg få en ytt erligere 
verdiøkning, og kunne fungere som et ti lgjengelig og kontemplati vt rom. 
På bakgrunn av at Stavern er en by som eksploderer i sommermånedene 
på grunn av turiststrømmen er behovet for slike rom større enn i store 
byer hvor slike rom allti d vil fi nnes. Dersom man plasserer skulpturen 
på Indre torg vil inngangen med rullestolrampe ti l Galleri Annekset ikke 
fremstå som en bakdør for handikappede slik den gjør i dag. Den vil bli 
en like naturlig inngang som fra forsiden av torget. Skulpturen kan lett  
integreres her da dens størrelse er i harmoni med bygningenes høyde, 
fasade og avstanden mellom dem. Bygningene som rammer inn det 
langstrakte rommet er bindingsverkshus i rødt og gult, i hhv 1 og 2 
etasjer. Både rommet og særlig skulpturen vil bli oppfatt et mer seriøst 
ved en sentral plassering på Indre torg. 

”Samhold” bidrar i liten grad ti l opphold ved dagens plassering på 
Stavern Torg. Skulpturen påvirker ikke rommet den står i, og den 
forsvinner nærmest blant alle elementene som omgir den en stor del 
av året. 

Skulpturen kan med fordel stå plassert mot en bakvegg. I dett e ti lfellet bør man ikke sentrere skulpturen på grunn av dens relieff akti ge preg. Skulpturens plassering 
vil åpne for en videre oppfatt else og bruk av byrommet med dets historikk og byggenes karakteristi sk utf ormede fasader.
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iStavern.no: htt p://www.istavern.no/index/nyheter/nytt _bygg_pa_stavern_torg/ (9.juli 2011)
htt p://www.istavern.no/index/nyheter/lrdag_innvies_stavern_torg/ (9.juli 2011)

Østlandsposten: htt p://www.op.no/nyheter/arti cle2797904.ece (9.juli 2011)
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Stavernguiden.no htt p://www.stavernguiden.no/Raadhus.htm (9.juli 2011)
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