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Hågvar, professor i natur- og
miljøvern, UMB, Klaus Høiland, professor i biovitenskap,
UiO, Dagne Groven Myhren,
professor i litteratur, UiO,
Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi, UiO, Vigdis Ystad, professor i litteratur, UiO,
Lotte Hedeager, professor i
arkeologi, UiO, Unni Wikan,
professor i sosialantropologi,
UiO, Reidar Bertelsen, professor i arkeologi, UiT, Ericka Engelstad, professor i arkeologi,
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økonomisk organisering, BI,
Anne Wichstrøm, professor i
kunsthistorie, UiO, Lawrence
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«De burde latt
dette stedet gro
igjen»
Samuel Steinmann

1942: Rikskansler Josef Terboven legger ned krans på æreskirkegården på Ekeberg. Soldater står æresvakt. 
Foto: Kihle / NTB scanpix

«Under krigen ble
seremoniplassen
benyttet til å ære spesielt hederverdige tyskere som falt. Disse
seremoniene var gjennomnazifisert»
Øystein Sørensen,
professor i historie
og ekspert på krigshistorie.

Øystein Sørensen er en av
professorene som har
underskrevet brevet til
statsminister Jens Stoltenberg.

Frykter nazi-valfart
n Nyoppussede nazi-monumenter på Ekeberg kan bli valfartssted for nynazister. Det
frykter Ervin Kohn, forstander
i Det mosaiske Trossamfund.
Både Byantikvar Janne Wilberg og Ina Johannesen, leder
for Ekebergparken, medgir at
dette temaet har vært diskutert.
Byantikvaren tror likevel nynazister vil holde seg unna Ekeberg.
– Vi tror ikke stedene i Eke-

bergåsen vil bli besøkt av nynazister. Det er mange mennesker som besøker stedet og slik
sett vil det være en god sosial
kontroll.
Wilberg påpeker også at stedene er strippet for nazistiske
referanser.
Johannessen sier de er bevisst
på problematikken.
– Ved ikke å rekonstruere
symboler skaper vi et renere
og mer abstrakt sted. Vårt Land

– Må tåle ubehaget
22 310 310

peløpet slik at det blir mest mulig historisk korrekt.

sjonsmakten i Norge siden dette
er en viktig del av norsk historie.

– Trappemonumentet på Ekeberg er på sett og vis et frihetssted, sier Janne Wilberg, byantikvar i Oslo kommune.
I en redegjørelse skriver
Ringnes’ arkitekter Bjørbekk
& Lindheim at «Byantikvaren
har gitt uttrykkelig beskjed om
at det er ønskelig å rehabilitere
det doble trappeløpet fra krigens
dager.» og at Byantikvaren ønsker å tydeliggjøre elementer fra
okkupasjonstiden. Videre skriver
arkitektene at de har forlatt de
opprinnelige planene og nå ønsker å pusse opp det doble trap-

God dialog. Wilberg bekrefter
at de har hatt en god dialog med
Ringnes-stiftelsen om oppussingen av
– De har lyttet til våre anbefalinger.
Byantikvaren understreker
imidlertid at de ikke ønsker at
ruinene i Ekebergåsen skal restaureres til den stand de var
i under krigen, men ønsker at
man skal se omfanget av trappene og at de skal kunne brukes
av mange besøkende årlig.
Wilberg sier det er ønskelig
å bevare sporene etter okkupa-

Forstår følelsene. Byantikvaren har skrevet flere artikler
om bevaring av okkupasjonsminner, og sier de har forsøkt å
dra i gang en debatt om hvordan
man skal behandle disse.
– Jeg forstår at dette vekker
følelser hos mange. Men jeg mener vi må tåle ubehaget som noen kan føle ved at man tar vare
på krigsminner som tilhører okkupasjonsmaktene. Den farlige
historien er den som ties i hjel.
Wilberg synes den planlagte
oppussingen i Ekeberg er utformet på en taktfull måte. Vårt Land
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