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I et historisk perspektiv er 
det et stort demokratisk 
framskritt at klassekam-
pen er mildnet såpass her 
til lands at Klassekampens 
redaktør omtaler Kongehu-
set med overbærende 
saklighet. Monarkiet i seg 
selv betyr ikke noe i det 
politiske liv. «Kampen for 
et mer demokratisk Norge 
foregår på helt andre 
arenaer.» Det har han 
selvfølgelig helt rett i. 

Men hvis man likevel vil 
diskutere om vi skal holde 
oss med et monarki her i 
landet, må man i alle fall ha 
følgende klart:

Alternativet er ikke 
nødvendigvis å innføre en 
«president» som skal sitte 
på slottet som et formelt 
«statsoverhode». Grunnlo-
ven ramser ikke opp 
funksjoner som må 
ivaretas. Vi trenger følgelig 
ingen president. Sveits har 
heller ingen. Der skifter de 
valgte presidentene i nasjo-
nalforsamlingen på å ta seg 
av utenlandske statsover-
hoder på statsbesøk. Verre 
er det ikke. Slik vil også 
medlemmene av Stortin-
gets presidentskap, våre 
fremste nasjonale tillits-
valgte, kunne dekke alle 
representative behov.

Det vil selvfølgelig være en 
lettelse å oppleve at 
Stortinget kunne åpne seg 
selv, i stedet av å bli åpnet 
av et symbolsk statsover-
hode i full gallauniform, 
nedtynget av ordener og 
militært fjas, som i en 
bananrepublikk. Men 
Braanen har rett. La oss 
heller bruke tiden på 
diskusjoner om EØS og 
Tisa enn på å fremskynde 
monarkiets endetid. Den 
kommer av seg selv. 
Kongebarn som ikke har 
gått på en vanlig norsk 
skole vil aldri kunne sitte 
på en norsk trone.

Eivind Otto Hjelle,
Oslo

e-hjell@online.no

Endetiden
FOR FALL: Harald Rex & eftf.

I Bjørvika, der arkeologene 
har avdekket tallrike skips-
vrak, fylles nye byggetomter 
med havvann som ikke lar 
seg stenge ute, samtidig som 
områdene langs sjøen har 
sunket med cirka en halv 
meter (50 cm!) bare siden 
2008. Intet av dette burde 
være overraskende. Grunnen 
rundt Bjørvika er nemlig ikke 
fast land; her befinner vi oss 
helt bokstavelig «til sjøs». 
Historien om området er 
kanskje verdt en repetisjon.

På 1600-tallet strakte sjøen 
i Bjørvika seg helt opp til 
nåværende Dronningens gate 
og Grønlandsleiret, 
som regel bare kalt 
«Leiret», der folk 
pleide å trekke 
båtene sine på 
land. Det gikk også 
en dyp bukt fra 
Bjørvika opp til 
nåværende 
Kongens gate. Den 
bar navnet 
Revieret (fra 
italiensk riviere, 
strand eller 
elvebredd). 
Revierkaia og 
Revierstredet (som nå går fra 
Dronningens gate til Kirkega-
ten) er minninger om dette. I 
1632 planla man å forlenge 
Revier-bukten for å la den 
ende i en havn ved byens 
gamle torv, men utgravings-
arbeidet var vanskelig og ble 
snart oppgitt. 
 
I stedet for å grave ut, valgte 
man i siste halvdel av 
1600-tallet å fylle igjen – det 
var sikkert både lettere og 
mere lønnsomt. I løpet av 
1700-tallet ble hele den gamle 
havnen og det området som 
het Grundingen fylt ut med 
sagmugg og flis. Slik oppsto 
steder med talende navn som 
Vaterland, Sagbanken og 
Nyland. Hele «Plata», det 
nåværende Jernbanetorvet og 
det tilgrensende Vaterland er 
utfylt på denne måten, og alt 

som i dag ligger utenfor 
Dronningens gate og Grøn-
landsleiret er kunstig land, 
skapt ved slik gjenfylling.  

De nye arealene kunne 
brukes både til bygninger 
(blant annet Paleet) og til 
lagring av trevirke for eksport 
(de såkalte Bordtomtene 
mellom Akerselva og Lille 
Strandgate, der det fra ca. 
1750 av ble lagret veldige 
mengder trelast i vente på 
utskiping). Men det ville være 
synd å si at den nasjonal-
økonomisk verdifulle trelas-
ten lå på trygg grunn. Innen-
for den nye, kunstige strand-
linjen var det dessuten helt 
inn på 1800-tallet fremdeles 
vann og våtmark. De nåvæ-
rende sporområdene for 
jernbanen var gjennomskåret 
av kanaler, og parallelt med 
Akerselven lå en rekke pirer 

eller kaier hvor man 
kunne lande med 
mindre båter og 
lasteprammer. Ved flo 
sjø gikk vannet helt 
opp til Vaterlands 
bro. 

Under storm, uvær og 
springflo gjorde sjøen 
seg enda sterkere og 
mer skremmende 
gjeldende. Slik var 
det under en redsels-
natt 25. november 
1861, da en voldsom 

orkan, kombinert med spring-
flo, feide over kyststreknin-
gene langs hele Oslofjorden 
og rammet hovedstadens 
havner og bebyggelse. Bølger 
høye som hus slo inn over 
brygger og gater. Skilter, 
taksten og andre løse byg-
ningsdeler fôr fritt gjennom 
luften. Sjøen sto langt over 
Skippergaten og satte byens 
kjellere under vann. På 
havnen lå en rekke store skip 
for anker. De ble slått til 
pinneved og senket, slik at 
bare mastetoppene var 
synlige morgenen etter. Ved 
Revierbryggen og Tjuvhol-
men gikk elleve skuter rett til 
bunns, mens 17 andre skip 
ble ødelagt. Bygninger og 
brygger ble knust og havne-
området fullstendig rasert. 
Samtidig oppsto flere tilfeller 
av såkalt «Vaadeild», det vil si 

branner som var vanskelige å 
slukke i uværet. 

I dagene og ukene som 
fulgte var aviser og blader fylt 
av skrekkskildringer. Aften-
posten kunne allerede 26. 
november melde at «Igaar 
Aftes og inat var der blæst en 
Storm af Syd Vest saa stærk, 
at man ikke i Mands Minde 
vil have oplevet Magen [ ...]  
Søen sto som i et eneste Skum 
[ ...] Skrækkelig var ogsaa 
Ødelæggelsen da man ud paa 
Formiddagen skulde tage 
Virkningene af Stormen i 
Øiesyn [ ...] Forknuste Baade, 
sønderslagne Skanser og 
Agterspeil, svømmende Ror og 

Ankerbøier laa om hverandre 
som i et rent Kaos». 

Dagen etter fastslo Aften-
posten at «Sandsynligvis vil 
der i de første Uger ikke gaa 
nogen Dag uden man faar 
høre om nye Ulykker og Forlis, 
siden Orkanen efter trovær-
dige Sømænds Sigende har 
været saa overhændig stærk, 
at Skibe selv i 10 Miles 
Afstand fra Kysten ikke har 
kunnet klare Land.» 

Den kjente marinemaleren 
Reinholdt Boll illustrerte 
katastrofen med en tegning, 
gjengitt som xylografi i 
Skilling-Magazin 7. desember 
1861. Der kan man se hvordan 
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Hvordan våger våre byplanleggere og politikere å bygge byens nye prestisjebygg på sagmugg og flis?

Bjørvika synker!

ødelagte seilskuter kastes vilt 
rundt i den opprørte sjøen. En 
slik natt må ha skapt en sterk 
følelse av hjelpeløshet hos 
alle som opplevde den.
 
Dagens Bjørvika er en helt 
annen enn den som orkanen 
raserte høsten 1861. Men 
havet har det med å vende 
tilbake, noe vi bokstavelig talt 
kan se i den dårlige flisgrun-
nen som dette området består 
av (jamfør Deichmann-hul-
let!). Samtidig er våre dagers 
klimaendringer et varsel om 
stigende havnivå og stadig 
flere utbrudd av ekstremvær 
som atter vil bringe havet i 

opprør og føre det tilbake over 
gammelt land. 

Hva dette innebærer for 
Bjørvika-området, burde alle 
med ansvar for dagens 
byutvikling ta langt mer 
alvorlig enn tilfellet synes å 
være. Her ligger vår nye 
opera (som allerede synker), 
og her planlegges både et 
nytt bibliotek og et nytt 
museumsbygg for Edvard 
Munchs kunst. Hvor trygge 
vil slike bygninger og 
grunnen de står på være, 
neste gang et katastrofevær 
lik orkanen for mer enn 150 
år siden melder seg? Vil dette 
sagflis-baserte området holde 

stand? Kan sjøen holdes ute 
fra kjellerne? Hvordan våger 
byplanleggere og politikere å 
garantere at det nye Deich-
mannske bibliotek vil holde 
vann og at det planlagte 
Lambda-bygget blir et trygt 
oppbevaringssted for Edvard 
Munchs kunst? 

Ingen bør stole på spesial-
bestilte utredninger. Naturen 
er mektigere enn enkelte poli-
tikeres ønsker. Nå bør de ikke 
tillates å ta flere sjanser enn 
de allerede har gjort.

Vigdis Ystad,
professor i nordisk litteratur ved 

Universitetet i Oslo
a.v.ystad@ibsen.uio.no

DA STORMEN RASTE: Den 
redselsfulle natta 25. 
november 1861 feide en 
voldsom orkan inn over 
Oslo havn og knuste 
brygger, skip og bygnin-
ger. XYLOGRAFI: REINHOLDT 

BOLL, SKILLING-MAGAZIN (1861)

INNGANGSPARTIET: Dørmatte foran Rødts partikontor i Tromsø.  
 FOTO: MONICA LARSEN VEGSTEIN

Fra partiet Rødts ledelse har 
det i etterkant av kommune-
valget kommet noen 
uttalelser som nok har 
forskrekket flere enn meg. 
Det startet med at partileder 
Bjørnar Moxnes gikk til 
angrep på en partikamerat 
for at hans syn på Mao. Det 
var ikke en hvilken som 
helst partikamerat, men den 
som TV-stasjoner og aviser 
rundt om i landet kåret til en 
av valgets største vinnere. 
Han er svært populær i sin 
hjemby Tromsø. 

Men dess-
verre er han av 
en årgang som 
har levd en 
stund. Som 
Erik Ness i 
Larvik, som 
Olav Randen og som meg 
selv. Vi levde nemlig på 
1950-, 60- og 70-tallet. Vi fikk 
med oss mccarthyismen i 
USA og dens avløpere i 
Norge. Readers Digest, på 
norsk Det Beste, var i nesten 
alle hjem en månedlig 
innføring i amerikansk 
tenkning med faste skrekk-
historier fra de kommunis-
tiske land. Det var subsidiert 
indoktrinering som betalte 
seg. 

Vi så også bilder av 
napalmbrennende barn i 
Vietnam. Vi så en leder i 
Kina som gjennom å lede 
landets kommunistparti, og 
gjennom harde prøvelser, 
tok en milliard mennesker 
fra føydalismen til en 
bonde- og arbeiderstat.

Og vi så hvordan de 
vestlige stormaktene lot en 
general i Spania få beholde 

makta til sin død. Franco, 
som kom til makta ved 
hjelp av Hitlers bombefly 
da han beseiret den folke-
valgte sosialistiske regje-
ring. Vi så mange andre 
generaler ta makta også, 
godt beskyttet av et USA 
som lot hensikten hellige 
middelet. Og hensikten? 
Knuse enhver spire til 
sosialisme. Så også med 
Pinochet i Chile. En general 
som knuste en folkevalgt 
sosialistisk regjering, 
drepte dens president, 
Allende, og torturerte og 
drepte studenter og arbei-
dere som ikke bøyde hodet.

Mot denne bakgrunn er 
det derfor oppsiktsvekken-
de å lese Rødts partisekre-

tær utfolde seg 
om akkurat 
disse lederne, 
ved å sette dem 
i samme, 
trange bås. 
Borte er det 

dialektiske synet på hendel-
ser og personer. Borte er 
synet på hvilken klasse de 
tjente. Eller tror ikke Rødts 
ledelse at det finnes klas-
ser? Er det ikke forskjell på 
maktbruk mot de få som vil 
gjeninnføre privilegiene og 
mot de mange som krever 
rettferdighet? Er det 
Haakon Lie som er partise-
kretær Mari Eifrings 
forbilde?

Om Rødts ledelse synes det 
er stritt å forholde seg til 
historien, om det er vanske-
lig å snakke om sosialisme i 
en valgkamp, så ønsker jeg 
god tur til Ap og dets 
venstreside. Og dere 
behøver ikke niste på turen. 
Reisen synes kort.

Odd Hjorth-Sørensen,
bosatt i Oslo, men på vei til Larvik

bosse.hs1@gmail.com

Et historieløst parti?

Tror ikke 
Rødts 
ledelse at 

det finnes klasser?

RØDT
Odd Hjorth-Sørensen
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Det hadde vært akseptert om noen 
hadde stilt spørsmål ved om om en 
Frp-politiker støtter terrorister. Eller 
om noen kalte Per Sandberg et 
krapyl.

Politimann Stein-Robin Kleven 
Bergh  om å miste jobben etter 

Facebook-ytringer, til VG 

Dere står alene. Dere er fortiden. 
Dere er ikke velkommen her.

SV-er Andreas C. Halse om  de 
som hyller Mao, i Aftenposten

Jeg tror jeg ville gjort det ganske 
bra på Oslo Børs, jeg har tross alt 
spekulert på puleaksjer hjemme i 
12 år.

Ørjan Burøe på sin blogg

Hvis Charlie Hebdo ikke eksisterer 

om ti år, så er det på grunn av vår 
felles unnfallenhet.

Ingunn Økland i Aftenposten

Jeg er forundret over at noen kan 
være forundret over at noen 
tjener mer penger enn andre. 
Åmås kan heller bosette seg i 
Nord-Korea, der får alle samme 
lønn utenom sjefen.

Advokat Camilla Sem om Knut 
Olav Åmås, i Aftenposten


