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STEINKJER: Etter en 
byvandring i gjenreis-
ningsbyen, som er en 
av de mest vellykkede 
og best bevarte gjenres-
ingsbyer i Norge, sa kul-
turminister Hadia Tajik 
at hun ser på Steinkjer 
med andre øyne.

TRINE BINDE BRATBERG
trine@steinkjer-avisa.no

Tirsdag var kulturminister 
Hadia Tajiks på besøk i Stein-
kjer. Dagen startet på Damp-
saga, med en konferanse om 
Kulturløftet. Deretter var hun 
på byvandring i Steinkjer, før det 
hele ble avsluttet med roseutde-
ling sammen med Steinkjer Ap 
på Amfi.

Steinkjer – en moderne by
Etter krigen ble Steinkjer opp-
bygd som en tidsriktig og moder-
ne by. Det ble skrevet og sagt at 
Steinkjer var tidsriktig i hele sin 
utforming.

– Men så skjer det noe. Folk 
husker tårnene, den fine gamle 
byen – før den ble bombet. De 
husker tårnene, men ikke utedo-
ene og bakgårdene. Steinkjer er 
plutselig en stygg by, synes noen, 
forteller Robert Øfsti, som hadde 
mye interessant å fortelle kultur-
ministeren og de andre Ap-med-
lemmene om gjenreisingsbyen 
Steinkjer.

Steinkjer er, ifølge Norsk Kul-
turarv, en av landets mest vel-
lykkede og best bevarte gjenrei-
singsbyer.

70 år gamle hus
Robert Øfsti fortalte ministeren 
om samfunnshuset på torget, 
som er unikt i sitt slag. Han for-
talte om skiferen som har ligget 
på taket på bygårdene i sentrum 
i 70 år, og om overflatebehandlin-
gen av veggene som noen steder 
har holdt i 70 år. Han snakket 
om hovedgrepet i det barokke 
byplanidealet Sverre Pedersen 
(professor) var inspirert av, med 
utsiktsakser og fondmotiv. 

– Gatene skulle være rette og 
breie, ikke i et regelrett rutenett, 
men slik at de har en markant 
bygning eller et markant natur-
motiv i enden – i fonden. Brann-
stasjonstårnet er et eksempel.

Øfsti fortalte også at ett bolig-

prinsipp den gang var hager. 
Gjerne tomannsboliger med en 
liten grønn hage.

Det ble også tatt hensyn til ter-
renget når man laget en byplan.

–Her skal du få et minne fra 
Steinkjer. Dette er en bit med 
mineralittpuss fra kapellet vårt. 
Du skal også få skriftlig informa-
sjon om planene om et Nasjonalt 
Senter for gjenreisingsarkitek-
tur her i Steinkjer, sa Øfsti.

Dét var et prosjekt som kom i 
gang i 2008, med prosjektleder i 
50 prosent stilling. 

– Jeg ser Steinkjer i et helt 
nytt lys nå, sa Hadia Tajiks etter 
byvandringen.

Norges mest vellykkede
Norsk Kulturarv har Steinkjer 
på sin liste over fyrtårn. Gjen-

reisningsbyen er tildelt Olavsro-
sa. Slik beskriver Norsk Kultur-
arv Steinkjer: Steinkjer er en av 
landets mest vellykkede og best 
bevarte gjenreisingsbyer. Bom-
bingen 21. april 1940 ødela over 
80 prosent av bygningene. Byen 
ble gjenreist etter planer fra 
Brente Steders Regulering, ledet 
av professor Sverre Pedersen. 
Hovedgrepet i Pedersens nyba-
rokke byplan er Kongens gate på 
Sørsia med Brannstasjonstårnet 
på Nordsia som et markant fond-
motiv. På tvers ligger tverrakse-
ne med sine fondmotiv. På torget 
ligger Sverre Olsens Samfunns-
hus (1951) og kirken (O. Platou 
1965).
Store deler av Nordsia sentrum 
er regulert til spesialområde 
bevaring.

Fikk se gjenreisingsbyen

MED ROBERT ØFSTI PÅ BYVANDRING: Robert Øfsti (høyre) fortalte kulturminister Hadia Tajik og andre Ap-medlemmer om gjenreisningsbyen Steinkjer. Øfsti ga ministeren 
et minne fra Steinkjer – en bit med mineralittpus fra kapellet i Ogndalsveien (i bakgrunnen). – Jeg ser Steinkjer i et helt nytt lys nå, sa Hadia etter byvandringen.

LABYRINTEN I STEINKJER: Grete Bækken Mollan (f.v.) syntes det var fint å vise kultur-
ministeren den flotte labyrinten i byen. Til høyre står Jorid Holstad Normeland.

FOREDRAG OG DANS: BUL Steinkjer inviterer. F.v. Sigbjørn Røyseng, Asbjørn Skjesol, 
Dagrun Gravås, Grete Waaseth, Dagrun Gravbrøt, Olav Vethe og Per Steinar Gravås.

STEINKJER: 13. juni inviterer BUL 
Steinkjer til et gratis seminar i 
Weidemannsalen i rådhuset. Per 
Egil Hegge kommer blant annet.

TRINE BINDE BRATBERG
trine@steinkjer-avisa.no

Per Egil Hegge, som har lang 
fartstid både som journalist og 
forfatter, skal snakke om "Kvin-
ners stemme i samfunnet før og 
nå".

– Det vil bli åpen kafé før og 
etter foredraget – og dans til 
levende musikk utover kvelden. 
Det er forresten gratis inngang, 
forteller Dagrun Gravbrøt, på 
vegne av BUL Steinkjer. 

Per Egil Hegge, som tidligere 
var redaktør i Aftenposten og 
A-magasinet, er nå pensjonist, 
men har faste spalter i flere nor-
ske aviser.

– Vi gleder oss til å få Hegge 
til Steinkjer, og er nå godt i gang 

med den praktiske gjennomfø-
ringen, sier Gravbrøt, da vi møt-
te henne og seks andre medlem-
mer i BUL Steinkjer.

"Sterke kvinner i 100", som 
foredraget til BUL Steinkjer 
heter, er en del av stemmeretts-
jubileet 1913-2013.11. juni 2013 er 
det som kjent 100 år siden norske 
kvinner fikk stemmerett på like 
linje med menn. Norge var blant 
de første landene i verden som 
innførte allmenn stemmerett.

BUL inviterer til Hegge-kveld


