
Horntvedt er ikke troverdig 
 

I et valgkampinnlegg i Aften 25. mai snakker Grete Horntvedt – bystyrekandidat for 

Høyre – varmt for byens kulturminner og ”vern gjennom bruk”. 

 Beklager, men her står ikke Horntvedt mye til troende. Som byutviklingsbyråd 

for et år siden fikk hun trumfet igjennom et initiativ som viser hva hun kan finne på å 

legge i et slikt ”vern gjennom bruk”-argument: Plasseringen av 400 kvadratmeter 

moderne brakkerigg inne i byens mest spennende – og lenge neglisjerte – 

sosialhistoriske anlegg Prinds Christian Augusts Minde. 

 Den grenseløse arrogansen byråden viste mot ethvert verneargument vil bli 

husket. Det vi nå har fått, er to ulykker:  

 - En forsøpling av anlegget med en totalt fremmedartet bygningskloss inne 

blant bygninger som alle er over et århundre gamle, mot utallige protester, til tross for 

at anlegget er under fredning, og mot Byantikvarens advarsler. Ingen med noe mer 

enn absolutt politisk korttidsminne tror et sekund på den ”midlertidigheten” som ble 

bedyret, for i Oslo kommune vet vi at slike midlertidigheter varer ca 30 år. Minst. 

- Brakkeriggen skal brukes til sprøyterom. Men å flytte en slik innretning inn 

på et område som allerede huser en rekke rebiliteringstiltak for tidligere 

stoffmisbrukere og andre utstøtte, må være omtrent det mest ukloke noen byråd har 

klart å klekke ut på år og dag. Begrunnelsen som ble gitt – at de ikke fant noe annet 

sted – er ikke troverdig, men et skalkeskjul for at byrådet ønsker å skjerme 

forretningsliv og turisme rundt nedre Karl Johan og skyve misbrukerproblemet 

østover mot elva.  

Prindsens Venner har forlengst foreslått at sprøyterommet får plass i 

rådhuskjelleren. Der er det plass nok. Men det står også mange ledige lokaler i 

kommunale bygninger rundt i byen. Hva som egentlig skal ha vært vurdert av 

alternativer, får vi ikke vite. 

I stedet foretrakk altså Horntvedt å ødelegge et sosialhistorisk miljø som er 

verneverdig på nordisk nivå, og dessuten å legge et høyst utilbørlig påvirkningspress 

på de som ved forskjellige småskalatiltak forsøker å få orden på livene sine. 
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