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Oslo kommunes skammelige ballkasting

På Ekebergsletta finnes et minnesmerke
som ligner en søplehaug.
Det har vært gjort flere forsøk på å få bydel,
etater og departementer til å ta et ansvar
for en oppgradering. Det eneste som har
skjedd er at ingen vil ta i saken.
Tekst: Tore Flaa

Roald Amundsen er en
ruvende skikkelse i Norsk
historie. Han er kalt både
eventyrer, polfarer og oppdagelsesreisende. Mer enn de
aller fleste har han satt Norge
på kartet. For å minnes en
verdensbegivenhet som fant
sted 14. april i 1926, ble det
laget et meget beskjedent
minnesmerke i form av en
messingplate på en stein på
Ekebergsletta. Begivenheten
var besøket av luftskipet Norge
som Amundsen og italieneren
Umberto Nobile fløy med til
Nordpolen.
Dette var en stor begivenhet
skolene fikk fri og titusener
av mennesker flokket seg på
Ekebergsletta for å bivåne luftskipet ”Norge” da det fortøyde
i en spesialbygd mast 35 meter
høy. Tilsvarende master var
satt opp i Vadsø og Ny Ålesund
på Svalbard. Amerikaneren
Lincoln Ellsworth hadde ytt
det betydeligste økonomiske
bidraget, den italienske offiser, oberst Umberto Nobile
hadde konstruert luftskipet
og var dets fører med hovedansvaret for det tekniske.
Ekspedisjonslederen, Roald
Amundsen, var initiativtakeren, organisatoren og mannen
med polarerfaringen

Kommunal ballkasting

I løpet av de 45 år som er gått
siden plaketten kom opp er det
ingen overdrivelse å si at stedet

har vært utsatt for betydelig
forfall og kommunal neglisjering. I dag gir det som opprinnelig var tenkt som en liten
minnelund med et historisk
minnesmerke, mer inntrykket
av å være en søp
pelplass, sier Dag Jarnøy, som
er leder av Bekkelagshøgda
Lokalhistoriske Forening. Han
har flere ganger forsøkt å ta et
initiativ for å få gjort noe med
det glemte minnesmerket, men
uten særlig hell.
Bydelen ser ikke dette som
noe man vil engasjere seg i,
og henviser til Bymiljøetaten
som forvalter slette og eventuelt til Kulturetaten eller
Byantikvaren med et ønske om
lykke til.
Eiendoms- og
Byfornyelsesetaten (EBY)
henger seg opp i at det er
brukt uttrykket ”kunstnerisk
minnesmerke” og mener at
riktig adresse da bør være
Kulturetaten (KUL). EBY ber
imidlertid foreningen om at ta
kontakt dersom KUL ikke vil
ha regien på prosjektet. EBY
sier at de i sin rolle å ivareta
kommunens grunneierinteresser, vil kunne inngå en avtale
med foreningen i forbindelse
med et nytt minnesmerke.
Men EBY’s vurdering at det er
staten gjennom kulturdepartementet som er rett eier/rettighetshaver til det eksisterende
minnesmerke og at man ikke
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I 2001 ble det som 75 års minne lagt ned blomster på minnesmerker. Dag Jarnøy til venstre sammen
med daværende leder av Norsk Luftsportforbund Olav F. Aamoth.

kan inngå noen avtale om nytt
minnesmerke før eier av det
eksisterende er identifisert.
Plan- og bygningsetaten vil
ikke behandle saker som ikke
kommer som en søknad. Et
frittstående minnesmerke,
kunstverk eller statuer anses
ikke som et tiltak etter planog bygningsloven. Dersom
oppgraderingen av minnesmerket medfører behov for
fundamentering, og/eller terrenginngrep, vil det etter loven
være søknadspliktig.

.

Norsk Luftsportforbund synes
saken passer veldig bra etter
som det i år er 100 år siden
Roald Amundsen tok sitt flysertifikat. Hva NLF kan bidra
med kan ikke forskutteres,
men de er i alle fall interessert.
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OPPGRADERT
TOPPMODELL
NÅ ENDA RASKERE MED 2,3 GHZ
4-KJERNEPROSESSOR
Nyhet! Mer data inkl.

- for deg med mye bruk

MIN
SMS
MB

FRI
3 000

Mnd.pris inkl. mobil
Mnd.pris etter 12 mnd.

Kampanjetilbud!

FriFamilie

- det lønner
seg!

Komplett M+

599
299

Fri bruk = 44 640 MIN og 40 000 SMS
Priser: MMS: 1,99. Data: 5,- pr. MB. Egne priser for utland og
spesialnumre. Vilkår på telenor.no/mobil.

200 kroner i fakturafratrekk ved kjøp av ny mobil med
12 mnd. avtale og 200 MB ekstra hver mnd. ut juni 2014.
Gjelder alle FriFamilie-medlemmer med Komplett.

1,-

nonstop M
MIN
SMS
MMS
MB
Mnd.pris
inkl. telefon
Mnd.pris
etter 12 mnd.

FRI
BRUK
1000

549,199,-

Minste totalpris med
Komplett M+ fra
Telenor kr. 7.189,-

Luftskipet Norge var fortøyd til den enorme masten i 12 timer før
det dro videre til Vadsø på reisen nordover.

Å se skogen for bare trær

- Det kan virke som om alle
byråkratene ikke er i stand til
å se hva det hele dreier seg
om. Dette handler ikke om å
få plassert problemet på riktig
plass, om penger, budsjetter
eller formaliteter. Det handler
om Oslo kommune vil være
med på å markere en bedrift
som er en viktig hendelse i
norgeshistorien og hedre en av

Samsung Galaxy S4+

Egne priser for spesialnummer og utland.

Prisene forutsetter nytegning/videreføring av angitt abonnement med 12mnd avtale.

Jarnøy har flere ganger forsøkt
å skape oppmerksomhet
omkring dette og ser et lite lys
i tunellen. I disse dager skal
Kulturetaten ha et møte om
budsjetter og dette kan komme
opp. Dag Jarnøy vil da forsøke
å få en dialog med etaten om
hva som videre kan skje.

Det er vi som hjelper
deg med innholdet!
√ Veiledning
√ Kopiering/sikkerhet

Minstre totalpris
med nonstopM fra
djuice kr. 6589,-

Norges største oppdagelsesreisende, sier Dag Jarnøy.

√ Opplæring/klar til bruk
√ Oppsett

√ Trygghet/service

Kolbotnveien 35, 1410 Kolbotn,
tlf. 66 82 13 88,
E-post: post@micromax.no

