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Rapport: Erfaringer fra Sjakkplassen
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FORORD
Oslo, 30/11/2015

I 2007 tilbragte jeg noen hete sommerdager i Wien, og en solfylt ettermiddag endte jeg opp med å bruke
flere timer som publikum ved flere
store utendørs sjakkbrett i sentrum.
En salig blanding av turister og fastboende skapte seg et lite pusterom og
det var kø for å få spille.
Minnene derifra dukket opp igjen
etter at Bymiljøetaten inviterte til
en samtale om utfordringene – og
mulige løsninger for Vaterlandsparken. Fokuset i samtalene var på
potensielle dyrkeprosjekter men jeg
konkluderte raskt med at for å realisere Vaterlands potensiale var det
nødvendig å skape flere aktiviteter
og trekke til seg et sammensatt publikum. Kanskje det var sjakk denne
plassen trengte?

Vaterlandsparken ble til Sjakkplassen ved hjelp av en lang rekke aktører i MAJOBO-nettverket i Oslo.
Spesielt er det viktig for meg å trekke
fram, og takke gutta i Miljøfabrikken AS som har designet og produsert bymøblene, Mads Boserup
Lauritsen fra TagTomat (DK) som
har delt av sine erfaringer og smarte
dyrkeløsninger og Tatiana de Sèves
og resten av crewet fra Parkens Grøde
for løpende estetisk sans, entusiasme
og rå muskelkraft der det har vært
nødvendig. Alle dere andre som har
bidratt, innsatsen er umåtelig satt
pris på, sammen er vi dynamitt!
I denne rapporten vil du lese mer om
hva som har skjedd av prosesser og
transformasjon på Vaterland i prosjektperioden. Det er ikke småtterier,
kan vi røpe. God lesning.
Hilsen
Helene Gallis
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RAPPORTENS TILNÆRMING
ANTROPOLOGISK UNDERSØKELSE
Først og fremst handler kvalitativ metode
om å forstå hvorfor folk handler, snakker og eksistere sammen som de gjør.
Antropologi er basert på praksis, i erkjennelsen av at folk noen ganger sier og
gjør forskjellige ting, og forklaringene
derfor finnes ved at jeg som antropolog oppholder meg og interagerer med
de folkene som jeg undersøker. På fagspråket kalles det deltagende observasjon. Samtidig utfører jeg kvalitative
intervju, det vil si en intervjuform som
kun delvist er strukturert og dermed
minner mer om samtale, med enkeltpersoner og/ eller grupper av folk. Her kan
forskjellige former for gjenstander, spill,
kart, foto og/ eller tegning inngå som del
av metoden. Videre har antropologen et
teoriapparat som benyttes til å trekke
større linjer og sammenhenger ut av de
konkrete opplevelsene og historiene som
folk forteller.
Det handler altså om å lære å forstå
ulike menneskers tilgang til sted og
kunne kommunikere denne viten
videre til politikere, planleggere,
arkitekter, designere og andre som er
med til å forme fremtidens steder.
Les mer på:
www.stedsantropolog.com

PROSJEKTMÅL
De sosiokulturelle resultatene av Sjakkplassen har blitt vurdert ut i fra
følgende prosjektmål:
1. Rekruttere nye brukergrupper til
Vaterlandsparken,
skape en trygg stemning for
forbipasserende samt et visuelt løft.
2. Skape et unikt byrom som oppleves
som inviterende for eldre
familiefedre;
«gubber» som ellers har få fritidstilbud og møteplasser i byrommet.
3. Etablere et prosjekt med elementer
av urbant landbruk som kan brukes
politisk opp mot BYMs arbeid med
tematikken.
4. Utforske samarbeider med grønne
gründere og fokus på gjenbruk og
redesign i kommunale anskaffelser.
5. Skape et prosjekt som er relativt
fleksibelt på tidshorisonten og som
kan gjenbrukes andre steder i nærmiljøet.
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PROSJEKTETS MÅLHIARKI
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HVOR OG HVA?
Vaterlandsparken er et lite grøntområde
beliggende sentralt i Oslo, omkranset av
Oslo Spektrum, Oslo Plaza, Akerselva og
Nylandsveien, samt Galleri Oslo-bygget.
Til tross for at området oppleves som en
forlengelse av Grønland som er i Bydel
Gamle Oslo, administreres Vaterlands
-parken – på lik linje med resten av Oslo
sentrum – av bydel St.Hanshaugen.
Området er kjent for å være et av hovedstadens mest utrygge områder og har
hatt betydelige sikkerhetsutfordringer,
hovedsakelig relatert til kjøp, salg og bruk
av rusmidler, og til dels utfordringer ved
å håndtere bostedsløses bruk av parken.
Sjakkplassen er navnet som har vært
brukt om prosjektet, et forsøk på å kvitte
seg med noen av de negative konnotasjonene med det belastede Vaterlands
-navnet.

Bak prosjektet
Bymiljøetaten har sommeren 2015 gjennomført et prosjekt i samarbeid med MAJOBO-nettverket og ledet av Nabolagshager som har gått på etablering av et
urbant dyrkeprosjekt og utendørs sjakkbrett og bymøbler. MAJOBO er en forkortelse som står for mat og jord der du
bor, og er en nettverksorganisasjon som
jobber for å spre informasjon og inspirasjon om det å dyrke økologisk i nærmiljøet sitt. I Oslo har nettverket svært
mange entusiaster knyttet løst til organisasjonen. MAJOBO har vært en viktig
aktør i utviklingen av den urbane dyrkebølgen som Oslo er midt oppe i nå, og
har tidligere gjennomført pilotprosjekter for bl.a. Miljøverndepartementet og
Barne- ungdoms og familiedirektoratet
innen denne tematikken.

Fun facts
Det er første gang Oslo Kommune er
initiativtager til å bruke urbane dyrkeprosjekter som en bevisst strategi for å
bidra til sosial transformasjon av et byrom. Det er også så vidt oss bekjent det
eneste stedet i Oslo som kan vise til flere
store utendørs sjakkbrett som er gratis å
bruke.
I tillegg til å være et byromseksperiment
har det også vært et prosjekt utformet
for å være mest mulig miljøvennlig og
kretsløpssmart, hvor f.eks plantene brukt
er kortreiste – fra Tveita – og dyrket
økologisk, mens bymøblene er snekret
av gjenbrukspaller. Ved å benytte seg av
grønne gründere som tjeneste- og produktleverandører er man med på å bidra
til et grønt skifte innen offentlige innkjøp
som på sikt kan ha svært stor virkning på
næringsutvikling i Oslo.
Rapport-struktur
Vi starter med resultatene, ved å trekke
fram erfaringer fra et utvalg brukere av
området samt forskjellige representanter for lokal næringsvirksomhet, politi
og andre aktører som direkte eller indirekte forholder seg til Vaterlandsparken.
Deretter går rapporten i dybden på
bakgrunnen for prosjektet, valg av strategier, gjennomføring og evaluering av
helheten.
Resultatene og anbefalingene baserer
seg på kvalitative undersøkelser av de
sosiokulturelle effekter av Sjakkplassen,
utført av Stedsantropolog Katja Bratseth.
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PROSJEKTMETODEN
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PERSONALIA
Navn: Tatiana de Sèves

“Det handler om å være menneskelig”

Alder: 42
Familie: samboer
Stilling: Initiativtaker til Parkens
Grøde

“Dette er
en effektiv
metode
for å løse
sosiale problemer
gjennom
å inkludere”

Bakgrunn: kvart portugisisk, oppvokst i Vika m. Bygdøy skolehage
TILKNYTTNING TIL STEDET

“De fysiske
omgivelsene
gjør noe
med oss!”

* Når vi smekker det opp på tre
dager, så går vi inn med en ærbødighet, ikke for å kaste ut noen.
* Det var stor oppsluttning blandt
forbigående og folk som allerede
var på stedet.
* Alle sitt; alle vil det skal fungere.
Masse turister, folk som spiste
lunsj og mødre med barn.

FREMTIDSØNSKER
* Metoden er universell, men må
skreddersys hvert enkelt sted.
* Nødvendig å kjenne det sosiale
nettverket, for å skape et sted som
funker, hvor man involverer
stedets nøkkelpersoner.
* Vi må kommunisere en til en,
det nytter ikke å tre noe ned over
hodet på folk.

“Planter
og
blomster
snakker
til
alle”
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AKTIVT MØTESTED

GIR POSITIVT STED

Som Tatiana påpeker, Sjakkplassen er
et eksempel på en effektiv metode for å
løse sosiale problemer, et møtested som
er mer enn bare et frodig dyrkeprosjekt.

For steder påvirker oss. Sjakkplassen
gjorde Vaterlandsparken til et sted hvor
folk ønsket å kose seg i sola og snakke
med både kjente og nye bekjentskaper.

Det er mange eksempler (se Dyrk Byen)
på hvordan dyrkeprosjekter oppleves
samlende og er med til å skape en sosial
arena på tvers av sosiale og kulturelle
skillelinjer.

Det som begynner som udifferensiert
rom forvandles til sted når vi blir kjent
med det og tillegger det verdi (Tuan
1977:6). Sted er ikke bare en ting i
verden, men en måte å se, kjenne og
forstå verden.

Her kan folk som ellers står utenfor
fellesskapet få mulighet for å bidra med
hjelp og viten. Rom-mannen blir servert
mat av Tatiana, etter at han har hjulpet
med å plante i de nybygde kassene. Den
senegalesiske mannen underviser i sjakk.
Kvinnen fra Somalia kommer med samosa. Både rusmisbrukere og kontorister
på lunsjpause står i kø for å balansere på
linen som har blitt montert permanent i
parken. Representant fra Uteseksjonen
sier det slik:
“Vi har jo sett at våre grupper benytter
seg både av sjakkspill og den der slakk
linen, og det skaper en litt
annen atmosfære i området, så det har
vært en veldig positiv greie.
Aktivitetene gir interaksjon mellom de
forskjellige gruppene.”
Med aktiviteter, benker og planter som
tiltrekker «alminnelige folk» gjøres
plassen til et trygt møtested for alle.

Når vi ser på verden som omgivelser
med steder, ser vi forskjellige ting. Vi ser
vedlegg og koblinger mellom mennesker
og sted, en verdener av mening og
opplevelse (Cresswell 2004:11). Gjennom
denne tilgangen til sted kan vi komme
tettere på hvordan mennesker
påvirkes av det som skjer på stedet, i
dette tilfellet Sjakkplassen i
Vaterlandsparken.
Denne tilgangen til sted gjør, sosiokulturelt sett, at rom blir nokså overflødig
og ubrukelig som studieobjekt, fordi det
der ønskes undersøkt er den menneskelige interaksjon med rommet dvs. stedet,
ikke det fysiske rommet i seg selv.
Med andre ord:
Denne rapportens fokus er på hvordan
Vaterlandsparken gjøres til et sted hvor
folk kan møte hverandre som likeverdige,
gjennom aktiviteter og interaksjon på
Sjakkplassen.
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RESULTAT: VARMERE BY
Etter samtaler og kvalitative intervju med
mange av de aktørene som i sitt daglige
virke er i kontakt med Vaterlandsparken,
gjøres det klart fra alle hold at Sjakkplassprosjektet har oppfylt prosjektmålet omkring rekrutering av nye brukergrupper,
en tryggere stemning og et visuelt løft.
Det påpekses også av de fleste at disse
tre delene står i sammenheng til hverandre.

PROSJEKTMÅL:
Rekruttere nye brukergrupper til
Vaterlandsparken,
skape en trygg stemning for
forbipasserende samt et visuelt løft.

I forbindelse med at Bypatruljen hadde
ansvaret for å ta sjakkbrikkene ut og inn
fra plassen i deler av perioden fikk de en
del kontakt med folk som ga veldig gode
tilbakemeldinger. Det er vanskelig å vise
resultatene statistisk, ut fra de data som
Bypatruljen har registrert, men “det var
ikke noe unormalt i perioden, ikke noe ny
narkotikasak eller noe. Veldig ofte så er
det på andre siden av elva” (Bypatruljen).
Vaktmesteren for Entra-bygget ved siden
av Vaterlandsparken påpeker at parken
nå er i mer offentlig bruk. Han mener,
basert på sine daglige observasjoner, at
Sjakkplassen har vært vellykka og tiltrukket seg andre brukergrupper. Slik han
ser det “er det jo ikke så interessant for
narkomane å sitte der og sette seg et
skudd blant folk, for de vil jo ikke det. De
finner seg heller mer rolige plasser enn
det, ser det ut som” (Entra vaktmester).
Det er plasser noen steinkast fra parken,
hvor denne roen kan finnes.

“Sjakkplassen har skapt et annet miljø,
som er mer lunt og
tiltrekker alminnelige mennesker.
Det har vært et sted hvor
romfolk, somaliere og
narkotikamisbrukere har samlet seg.
Med Sjakkplassen ble det
et rom for flere.
Det er ingen tvil om
at Vaterlandsparken har vært
mye bedre i år enn i fjor.
Varmere byrom er gull for alle!”
		
(Politiet)

“Det gikk fra å være
en betongpark nesten,
og det ble mye mer koselig der.
Så vi observerte
at det var mange
fra nærmiljøet rundt,
som jobber
på kontorer og sånt,
som tok lunsjen sin
ute da i parken.
Og det bidro jo i seg selv at
de som brukte parken ble
et jevnere utsnitt av befolkningen
i Oslo. For før det,
så var det mye rusmisbrukere,
tiggere og de som sliter litt mer,
som brukte den til sine aktiviteter.
Men hvert fall som vi kunne se,
så ble det mindre av det
når parken ble mer oppynta.
Så det var jo positivt,
ikke det at de forsvant,
men det ble en mer
hyggelig atmosfære kan du si.”
		
(Riverside)
Det er altså et samla bilde, av at Sjakkplassens muligheter har ført til en endra
sosial bruk, som de forskjellige aktørene
påpeker i sine uttalelser.
De nye brukergruppene; eldre, barn,
beboere fra nærområdet, turister og
grønne ildsjeler har inntatt rommet og
gjort det til et sted for sjakkspill, læring,
samtaler, lunsj-spising og positive møter.
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VISUELT OG SOSIALT
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“
			

PERSONALIA

“Se så fint det har blitt”

Navn: Fathi Khan
Alder: “for gammel”
Familie: kone, barn og 3 barnebarn
Stilling: pensjonert, etter 37 år i
samme virksomhet
Bakgrunn: bondegutt fra Pakistan
- bodd de siste 45 årene i Oslo

“Jeg sier bare det har
blitt koselig,
i Vaterlandsparken,
og neste dag
er mine
venner der”

TILKNYTTNING TIL STEDET

“Blir glad
av å se
plantene
vokse
litt og litt”

* Kommer til Grønland hver dag
for å handle, møte venner og kafé
* Var frivillig under etableringen av
Sjakkplassen
* “Tidligere var det en stor gruppe
tiggere der og det var et ‘forlatt
sted’. Det ble helt annerledes med
Sjakkplassen, og det var fantastisk
å se folk kose seg der”

FREMTIDSØNSKER
* At det skjer noe mer enn at folk
bare sitter og drikker, for så å bli
jaget av politiet
* Bord-tennis bord kunne være
gøy!
* Best at de unge bestemmer hva
som skal skje der, for interessene
forandrer seg hele tiden

“Vi må
få vekk de
som selger
stoffer,
de ødelegger
en hel generasjon
- hele familier”
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SOSIALT STED

VITAL BY

Som Fathi påpeker, de fysiske forhold i
form av planter, benker og sjakkbrett,
skaper et nytt sosialt sted hvor hans venner har lyst til å komme. Et sted hvor de
har lyst til å være, og dermed et sted de
vil verne om.

Sjakkplass-prosjektet skriver seg inn i en
tendens hvor midlertidige byrom benyttes i større grad, i følge byforskerne
Aspen og Pløger kan dette ses som en ny
slags forståelse for byens vitale krefter er
i ferd med å vokse frem (2015:41). Det vil
si vi i større grad erkjenner at byen er et
sted for endring, bevegelse og nye eksperimenter.
Våre omgivelser gir oss et rom til å handle. Det er dette vi ser når nye brukere
kommer til Sjakkplassen fordi den gir nye
muligheter for å sosialisere og agere.

Fathi representerer de “gamle gubbene”
som fra starten av var Sjakkplassens målgruppe. Han er tydelig glad og stolt over
å ha vært med til å skape et sted i byen
for seg og sine venner. For ham er det
viktig at det ser pent ut og fantastisk å se
folk som koser seg i Vaterlandsparken.
Det skal dog sies at det ikke kun er for
egen fornøyelse han er opptatt av denne
typen prosjekter, da han bekymrer seg
for at unge kommer inn i dårlige miljøer.
For denne “gubben” er det ikke sjakk som
gjelder, men han liker å møte nye mennesker, slå av en prat (eller fem) og se på
plantene som vokser. Slik lykkes Sjakkplassen å skape en arena hvor folk som
bryr seg om nabolaget sitt kan møtes,
ha det fint, og samtidig bidra til en sosial
innsats i sitt nærmiljø.

“Gjennom fysisk formgiving av byrommet vil man kunne avhjelpe uheldige
sosiale forhold så vel som stimulere til
følelse av stedstilhørighet.”
			(‘Den vitale byen’)
Geografen Massey utviklet på tidlig 90tall en «global» ide om sted, der hun
oppfordret til å kombinere kropper,
objekter og strømninger på nye måter.
Slik gjøres sted til hendelse, mer enn en
sikker ontologisk - “læren om væren” ting
grunnlagt i tanker om det autentiske.
Sted som hendelse kjennetegnes gjennom åpenhet og endring, mer enn noe
fast og permanent. Slik skiftes fokus fra
noe som er konstruert fra innsiden til
noe som konstrueres utenfra (Massey
1991:6). Med denne tilgangen til byutvikling kan bybrukere gis mer handlingsrom til å skape sin by.
14

RESULTAT: UNIKT BYROM
Det er i all hovedsak uttalelser fra målgruppen og fotodokumentasjon som viser at prosjektmålet om å skape et byrom
for eldre familiefedre har lykkes.
Uttalelsene fra Bymiljøetaten viser også
at de har observert positive endring i
Vaterlandsparken, som følge av Sjakkplassen; “jeg tror det er fornuftig, hvis
det lar seg gjøre, at det er mer aktivitet
der nede i den parken. For å løfte parken
og løfte området, så tror jeg at det må
til. Men om det er på grunn av sjakk eller
andre ting, det vet ikke jeg. Men det er
jo mye bedre at plassen er i bruk, enn at
den bare ligger der som en møteplass for
byens slitte folk.” Dette med at parken
ble tatt i bruk til positive aktiviteter
berømmes bredt både blandt frivillige,
brukere og andre som forholder seg til
stedet i sin dagligdag.

“Jeg vil jo tro at dette sjakkspillet og
plantene og slik gjør at vanlig folk
begynner å bruke parken og så fører det
til at andre også regulerer seg selv litt på
hvordan de bruker parken. Jeg får ikke
inntrykk av at de som har vært der før
trekker seg unna, men det er
litt roligere.”
			(Uteseksjonen)

PROSJEKTMÅL:
Skape et unikt byrom som oppleves som
inviterende for eldre familiefedre;
«gubber» som ellers har få fritidstilbud
og møteplasser i byrommet.

Vaktmesteren i Entra-bygget ved siden
av Vaterlandsparken har daglig observert
bruken av parken. Han har merket seg
at et annet klientell som frekventerer
parken, noe som i følge ham presser
andre litt ut, og “plassen, hvert fall nede
i parken, har blitt brukt til sjakkspill og
sånne ting.”
“Altså jeg tror veldig på, at hvis man
gjør ting hyggelige og mer tilgjengelig
for folk flest, holdt jeg på å si, så blir det
automatisk en slik vekst i området. Og
det så vi jo også ved Sjakkplassen.”
				(Riverside)
Ved spørsmål om hva de tror lykkes
ved Sjakkplassen, svarer talspersonen
fra Vaktmesterkompaniet slik: “Sjakken
gjorde jo sitt, og benker så folk fikk sitte
på. Det ble flere sitteplasser for folk og
et mer trivelig miljø. Og det tror jeg at
folk satte mye pris på der nede.” Det
virker slik sett til at de forholdsvis enkle,
men kraftfulle grepene tatt i Vaterlandsparken, ved etableringen av Sjakkplassen, i aller største grad har vært med til å
skape et unikt byrom hvor både “gubber”
og andre har følt seg velkomne. Slik ble
stedet gjort mer offentlig og trygt. Gjennom etableringen av Sjakkplassen ble ingen forvist med makt eller trusler, de ble
møtt som medmennesker. Samtidig ble
parken gjort appelerende for Fathi, hans
venner og andre bestefedre i området.
15

DYRKING I BY
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“

PERSONALIA

“Mat er alt - det er livet”

Navn: Taj
Alder: 68
Familie: en voksen datter
Stilling: frivillig på eldresenter og
aktiv i yoga klubb for 50+ kvinner

“Den dagen
vi satte opp
Sjakplassen
så vi
hvor glade
barna ble”

Bakgrunn: bodd 44 år i Oslo, fra
Punjab i India
TILKNYTTNING TIL STEDET

“Det betyr
veldig mye
å kunne
dyrke
bra
mat”

* Kom forbi og spurte; “trenger
dere hjelp?” De sa; “gjerne!” Så
hjalp jeg til i tre dager.
* Laget indisk mat - gryte med
biryani og masse grønnsaker, med
raita saus til.
* Tok med venner fra eldresenteret for å se, og alle sa “så fint og
grønt det er - som en bondegård!”

FREMTIDSØNSKER
* Med flere planter i byen får vi
frisk luft.
* Det er veldig bra å vise hvordan
man kan dyrke bra mat. “Jeg blir
helt gal når jeg ser alle de fine
grønnsakene, særlig grøn pepper!”

“De
små små
tomatene
de var
så søte”

* Det kunne være fint med en matbod på Sjakkplassen i helgene.
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MAT ER LIVET

TROEN PÅ DYRKING

Når Taj snakker om matlaging, de forskjellige kryddernes effekt på fordøyelse og
helse, smaken av de søte små tomatene
og de friske krydderurtene, så er det
ikke bare mat - det er livet hun snakker
om. Hennes øyne skinner av glede når
hun tenker på de forskjellige smakene
og gleden ved å dele de indiske rettene
med andre frivillige og brukere av parken.
Hun forteller om hvordan de bostedsløse
måtte vente på tur, men de fikk hver sin
porsjon servert av Tatiana, som med sin
servering og servietter uttrykte; mat er
ikke noe vi tar lett på. Mat er alt.

I følge by-dyrkeren Tracy er det minst
en ting vi mister i den “post-moderne”,
rotløse, gå-hvor-som-helst levemåte, som
han beskriver i sin bok om ‘Guerilla
Gardening’. Nemlig en følelse av omsorg
for noe som virker hjemlig. Han foreslår
at vi, oss mennesker som flytter mye omkring, kan se hele jorden som vårt hjem,
og slik komme til å føle omsorg for det
sted hvor vi til enhver tid befinner oss.

Her er sosialantropologen Thomas Hylland Eriksen enig, han mener urbant
landbruk ikke er en hype. Derimot er “det
noe grunnleggende menneskelig ved å
lage og produsere mat,” sier han i møte
med Helene Gallis.

“Det gir en dyp tilfredsstillelse
og gir deg muligheten til å
komme i kontakt med noen sider i deg
selv som du vanligvis ikke ser,
som dreier seg om det repetitive,
møysommelige, tålmodige.”
(Thomas Hylland Eriksen)

Slik blir økologi det beste redskap en kan
benytte for å forstå hvor man er. Gjennom å tenke stedet i forhold til vannløp,
luftstrømninger og jordsmonn blir det
mulig for det “post-moderne” mennesket
å se byen som en naturlig del av planeten, mer enn et sted med gatemønstre
og eiendomsdistrikter (Tracy 2007:38-44).

De nederlandske by-forskerne Maarten
A. Hajer og Arnold Reijndorp forklarer
dette fenomenet med at byer har blitt en
øygruppe av enklaver: fra rekonstruerte
bysentre, boligblokker, kontorparker,
rekreasjonsparker, til kjøpesentre og
golfanlegg. Slik kommer det urbane felt
til å bestå av løst sammenkoblede fragmenter, og i den fragmenterte byen blir
hver enklave brukt av en enkelt gruppe.
Derfor konstruerer moderne byborgere sin egen by, deres samling av steder,
med grunnlag i sin frykt og fantasi. De
prøver å unngå kontakt med det ukjente,
det farlige, «det andre», og søker etter
attraktive unike steder (Hajer & Reijndorp
2001:56). Dermed oppstår behovet for
stedsskapende aktiviteter, som Sjakkplassen er et meget vellykket eksempel
på. Ved hjelp av planter skapes et trygt
og tiltrekkende sted hvor byfolk - gubber, bostedsløse, kontorister, turister og
øko-aktivister kan føle seg hjemme.
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GRØNNE SPIRER
De frivillige som har vært med til å plante, smake og se maten gro på Sjakkplassen har helt klart et annet forhold til
dyrke-delen av prosjektet, enn de andre
aktørene vi har vært i kontakt med i
forbindelse med den sosiokulturelle
undersøkelsen av stedet. Det som
nevnes fra de andre som har hatt jevlig
kontakt med Sjakkplassen er den postive
visuelle forandringen som plantene medfører. Og videre påpekes det av flere at
de kunne tenke seg en lignende transformasjon på den andre siden av elva
- i området rundt og under Nylandsbrua.
“Vi har jo snakket om her på kontoret
at det ville være innmari kult hvis noen
kunne gjøre noe bak huset her, for det
er jo et ekstremt belasta område, under
brua. Nå har ikke jeg noe fasitsvar på
hva det skulle ha vært, men noe som
bryter opp den der betong-greia som er
bak her, hadde sikkert ikke gjort noe.”
			(Riverside)
Så til tross for at ikke alle naboene til
Sjakkplassen ser verdien i plantene, er
det tydelig at de er med til å skape den
positive atmosfæren som det blir snakket om. Som Agnes sier: “Det er som om
planter er fredet. Det blir ikke begått
hærverk eller tagging på planter.” En
innsikt som er verdt å ta med seg i den
videre utviklingen av byen. De grønne
vekstene kan mer enn å fylle våre mager.

PROSJEKTMÅL:
Etablere et prosjekt med elementer av
urbant landbruk som kan brukes politisk
opp mot BYMs arbeid med tematikken.

INSPIRERER
Det er ingen tvil om at den globale
fenomenet med å dyrke i byen også er
på vei til å bli mer mainstream i Oslo Europas raskest voksende hovedstad.
Det anses viktig at kommunen legger til
rette for at folk kan være med til å utvikle
potensialet i enda større grad.
“Tambiene er blant de viktigste
matprodusentene i verden. Men deres
matforråd innskrenkes og forringes... av
betong, asfalt, plen og Tuja i byer. Nå ser
vi at utviklingen av Oslo by lover godt”
		
(ByBi)

Interesse for matens opprinnelse er
stigende i den urbane delen av
befolkningen, i Norge som
i andre land. Flere ønsker selv å
ta del i produksjon av mat fra planter
og dyr til eget og andres
forbruk. Denne trenden åpner
nye muligheter for å bygge relasjoner
mellom folk i urbane
miljøer og næringsutøvere i det
profesjonelle landbruket.
(Landbruksdirektør hos
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
		
Morten Ingvaldsen)

Å dyrke mat er grunnleggende menneskelig, at de fleste mennesker i bor i byen
er helt nytt. Vi må derfor i fellesskap
utforske på hvilke måter vi kan legge til
rette for og utvikle urban matproduksjon.
Her vil Sjakkplassen gi byfolk mulighet
til å teste, spise og sanse gjennom egen
dyrking i Oslos mest sentrale områder.
Her kan vi fortsette å lære på kryss og
tvers av sosial og kulturell bakgrunn,
samt dyrke-kunnskaper. Her er det verdt
å ta med at det ikke kun er mennesker
som har vært aktive i skapelsen av Sjakkplassen. Spiselige blomster og grønnsaker er også aktører som påvirker vår måte
å omgås stedet på. I den forbindelse, er
det verdt å merke seg at folk nennsomt
har høstet tomater, chilier squash og
urter etterhvert som de har modnet til på
Sjakkplassen.
19

SAMARBEID
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“

PERSONALIA

“Sammen styrker vi hverandre”

Navn: Agnes Lyche Melvaer
Alder: 40
Familie: bor med storfamilie i
generasjonsbolig
Stilling: landskapsarkitekt og BYBI
koordinator

“Vi trenger
nye løsninger
virkelig desperat,
derfor må
vi anerkjenne
behovet for
folk som
tenker anderledes”

Bakgrunn: oppvokst i Oslo
TILKNYTTNING TIL STEDET

“Stedet fikk
personlighet
da fokus dreide
over mot
tomatplanter og
konsentrerte sjakkspillere”

* Ble spurt om å lage en liten
polinator-stasjon på Sjakkplassen
* Kom dagen før åpningen for
å fylle opp kasser med jord og
kjøpte inn planter som er bra for
polinerende innsekter.
* Ser det som ideal-prosjekt for
mange møteplasser i byen.

FREMTIDSØNSKER
* Mer bruk av temporære metoder
og gressrotorg. til å skape grønne
møtesteder – ved å slippe til ulike
tilnærminger kan vi få til mer.
* “Krysspolinering” av engasjerte
byboere, organisasjoner, institusjoner, bedrifter og fagmiljø som
tenker nytt i samarbeide med
kommunen vil skape bærekraftige
løsninger.

“Alle
må ta
ansvar
for å
forme
omgivelsene
våre”
21

GRØNT NETTVERK

ØNSKER MER SAMARBEID

Det er engasjerte ildsjeler i Oslo som
danner det grønne nettverket i byen. De
hjelper hverandre og deler både utstyr,
ideer og sine frivillige krefter ut til felles
glede for byens beboere - både oss på to
ben og de små med vinger.

I det grønne nettverket roper de på et
tettere samarbeid og en åpnere dør inn
til det kommunale samarbeidet. Som
Agnes så vakkert uttaler det: “Krysspolinering” av engasjerte byboere, organisasjoner, institusjoner, bedrifter og
fagmiljø som tenker nytt i samarbeide
med kommunen vil skape bærekraftige
løsninger.” Her ligger et stort potensiale for å skape byutvikling som både er
lønnsom økonomisk - kommunen vil få
mer ut av hver lønnskrone, samt gladere
beboere som føler seg sett og hørt, og
ikke minst; en grønnere by.

Over de tre siste årene er det nesten
1000 Oslo-folk som har deltatt på
MAJOBOs kurs - alle med fokus på å selv
kunne delta i dyrking og matproduksjon
i byen. På fotoet under ses en håndfull
av ildsjelene som jobber for et grønnere
Oslo (samt Mads fra Tag Tomat).

GRØNN BEBOERINVOLVERING
Som inspirasjon kan vi nevne at Aarhus
kommune har etablert avdelingen ‘Grøn
Medborger’, som arbeider for aktiv
medvirkning i Aarhus Kommune.
Gjennom nye former for samarbeid med
beboere og virksomheter, har ‘Grøn Medborger’ til formål å utvikle byens fritidstilbudtilbud og grønne opplevelser.
”Samarbejdet er et rigtig godt eksempel
på, hvordan kommune, virksomheder
og borgere kan arbejde sammen om at
skabe nye grønne oplevelser i byen og
jeg håber, det kan give inspiration til
andre, nye samarbejder”
(rådmand for Teknik og Miljø,
			Aarhus kommune)
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GRØNNE IDEER I PRAKSIS
Som leder av MAJOBO, har det i stor grad
lykkes prosjektleder Helene Gallis å oppnå dette målet. Gjennom mange års
engasjement, samt forundersøkelser til
hennes bok ‘Dyrk Byen’ har hun tilegnet
seg inngående kjennskap til dyrkeprosjekter og grønne gründere i Oslo, København og Stockholm. Noe som har kommet Sjakkplassen til gode i form av ivrige
ildsjeler og mennesker med kompleks
viten knyttet til bærekraftige løsninger og
dyrking i by. Dette er en del av prosjektet
som delvis kommer til syne i Sjakkplassen, gjennom plantekassenes påskrift:
‘Tag Tomat’, siden det er en plantekassemodell utviklet av den Københavnbaserte
gründervirksomheten. TagTomat fokuserer på:
“Grønne gør-det-selv løsninger
og rådgiver fra den gode ide
og hele vejen til
den færdige fælleshave.”
Et annet visuelt eks. på samarbeidet er
tydeliggjort i insekthotellet som ble skapt
spesielt til Sjakkplassen av kunstner
Anne Mortensen. Metall panteringer som
ble montert på søppelbøttene, en grønn
løsning utviklet av Smartpant et annet.

PROSJEKTMÅL:
Utforske samarbeider med grønne
gründere og fokus på gjenbruk og
redesign i kommunale anskaffelser.

“Det handler om å invitere inn de
grønne gründerne, fordi de kan ikke
konkurrere om anbud på lavest pris.
Så det må tydeliggjøres prosessene i
kommunale innkjøp, og sørges for
kriterier som fanger opp disse aktørene.
En slik strategi vil være med på
å oppfylle Oslos mål om å være
en miljøhovedstad
- med vekst i grønne næringer.
Sammen kan vi løfte
denne typen prosjekter
fra byromsstrategi
til også å anses som
næringsutviklingsstrategi.”
(Helene Gallis)
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HELHETLIG BYUTVIKLING
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PERSONALIA
Navn: Christian
Alder: 32
Familie: kone og barn på 11, 9, 7
og Olav på 5 måneder
Stilling: pappapermisjon fra jobb
som controller hos Redd Barna

“Hver dag
gikk jeg forbi
og så flere
familier
og barnehager
som brukte
plassen”

Bakgrunn: fra Dresden i Tyskland
TILKNYTTNING TIL STEDET

“

“En fin
fellesskapsfølelse
når kjente
og ukjente
bygger noe
sammen”

“Plassen skal være et sted for alle”

* Kom med som frivillig fordi jeg
interesserer meg for bymiljø og
dyrking i byen.
* Hjalp til å bygge Sjakkplassen og
fylle på med vann, jord og planter.
* Der møtte jeg unge romer folk,
som fortalte om de forhold de
kom fra, hvor de ikke hadde noe
liv.

FREMTIDSØNSKER
* Vi må starte på våren og lage
noen tydelige arrangementer
gjennom året.
* Med infotavler kan vi formidle
mer om hvilke planter som dyrkes
og hva de kan brukes til.
* Vil gjerne skape flere initiativer
som involverer innbyggerne, for
det gir så mye mer til byen.

“Folk
blir mer
bevist
hvor
maten
kommer fra”
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BYEN FOR ALLE

STEDSSKAPELSE

Noe som går igjen hos de vi har snakket
med er opplevelsen av at Sjakkplassen
gjorde området til et møtested for ulike
brukergrupper. På tvers av kjønn, alder,
etnisitet og boform kunne folk komme
i snakk over et slag sjakk eller på en gul
benk. Selve prosessen ved å skape stedet ga også muligheter for å møtes på
tvers. Som tidligere beskrevet, skapte de
stedsskapende aktivitetene på plassen
et mulighetsrom for å arbeide side om
side - småbarnspappaen, den hjemløse
og den forbipasserende indiske kvinnen
som fikk lyst til å bidra. Som Christian påpeker, det gir en fin fellesskapsfølelse når
kjente og ukjente skaper noe sammen.

Folk gjør ikke bare steder gjennom å
tydelig uttale de sosiale relasjoner (se
Massey 1995:187), men gjennom stedsskapelsesprosesser skapes, fornyes og
omstilles slike relasjoner (Blokland
2001, Dixon & Durrheim 2000). Det er
nettopp dette vi ser eksempler på ved
Sjakkplassen.

Også etter den ferdige etableringen ga
Sjakkplassen mulighet for nye positive
møter. Å se et vennlig slag sjakk utspille
seg i Vaterlandsparken, mellom en Rommann og en ung mann opprinnelig fra
Senegal, viste at prosjektet favnet bredt.

Gjennom aktiv deltagelse og gjenskapelse av stedet som sosialt rom, fornyes
Vaterlandsparken til en “grønn oase”.
Denne form for stedsskapelse kan ses
som en samtale: folk
trekker på tidligere knutepunkter med
liknende samtalepartnere, improvisere
innenfor grensene som er satt
av felles forståelse, slik formidler de
karakteren av deres forhold gjennom
diskusjon, samtidig som forholdet transformeres som de gjør det (Tilly 2000:
723). Slik kan frivillige og besøkende
skape delte historier om hva som skjer
på stedet, samt improvisere ytterligere
gjennom aktiviteter og samtaler for å gi
stedet ny mening.
Historier og praksis ble slik til et sted
hvor folk fra hele Oslo kunne møte
hverandre, på tvers av av annen tilhørighet. Prosjektets tilnærming og
metode har dermed vist seg velfungerende i forhold til å skape et positivt møtested. Det er verdt å ta med seg videre i
byen.
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Både fra initiativtakerne til Sjakkplassen
og fra Bymiljøetatens side er det ønske
om at plassen blir brukt aktivt. En av de
ansatte i Bymiljøetaten uttaler: “Jeg vet
ikke om det skal være sjakk, eller ludo,
eller leikarring eller hva det skal være,
men hvert fall mer aktivitet der nede, tror
jeg ville hjelpe for hele distriktet.” Dette
er en tilgang som flere aktører uttaler seg
lignende omkring. Vaktmesteren i Entra
bygget har observert:
“Det vært folk som har brukt det. Ikke
noen store folkemengder, og det er jo
ikke plass til mer enn to spillere på
hvert brett. Så det begrenser seg jo, men
tydeligvis hele tiden i bruk. Så jeg må jo
si at det har fungert.
Med et slik tiltak så endrer alt seg.
Før så var det jo langing og dealing av
narkotika, spaning, arrestasjoner, alt
sånt, og det ser jo vanlige folk. Og de vil
jo ikke være i nærheten av det, de prøver
jo for alt i verden å unngå det. Det er jo
ikke noe ålreit det.”
(Vaktmester, Entra)
Det er altså tydelige observasjoner gjort
både av folk som har jobbtilknytting til
parken og brukere av stedet, som viser
at Sjakkplassen har bidratt til å skape et
sosialt byrom med plass til alle - både
tidligere og nye brukere av stedet. Slik at
prosjektet vist at dyrkeprosjekter og aktiviteter kan benyttes til å skape en positiv
endring, hvor folk opplever større grad
av tillit både til medmennesker og sted.

PROSJEKTMÅL:
Skape et prosjekt som er relativt
fleksibelt på tidshorisonten og som kan
gjenbrukes andre steder i nærmiljøet.

Endringene og entusiasmen som eksperiemntet har skapt, kan dermed sies å
være pekepinner på et vellykket prosjekt,
som kan benyttes som inspirasjon for
andre steder i Oslo S. Det skal dog understrekes at tilgangen til denne form for
stedsskapelse alltid må tilpasses den aktuelle konteksten. Sjakk fungerer ikke alle
steder. Du må kjenne dine bybrukere.
“Det skal være et møtested,
samlingssted, dugnadssted,
der en liten flokk kan komme sammen
og ha et felles prosjekt.
Det er jo praktfult, og det er noe vi har
jævla godt av det i dette samfunnet,
å få et eksperiment, og hvor svaret er
bygg ned fordommene for pokker!
Folk er folk.
Om de får tillit
og noe til forvaltning,
noe fra naturen,
så tar folk ansvar.”
(Per Fugelli)
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Visuell oppsummering av Sjakkplassens resultater:
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HISTORISK BAKTEPPE

Vaterland bru 1801, tegnet av J.W.Edy
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BAKGRUNN FOR PROSJEKTET
Et strøk med en trøblete historie
At Vaterland tiltrekker seg lyssky virksomhet er ikke noe nytt men en del av lokalhistorien og kanskje også til identiteten
til området, som henger sammen med at
det historisk ar vært sentrums «bakside».
Vaterlands bru ble bygd i 1654 som hovedinnfart til Kristiania, og koblet samme
kjøtt- og grønnsaksmarkedene som lå
omtrent der hvor Grønland Torg ligger i
dag, med bybefolkningen innenfor Kristianias bygrense. Strøket har til alle tider
vært et belastet strøk i Oslo sentrum. På
1800-tallet var området beryktet for svindel, bordeller og organisert kriminalitet.
En av de mest kjente historiene fra Vaterland, er historien om «Vaterlands Dronning», Abelone Konstance Kristensen,
som drev et beryktet bordell på Vaterland på slutten av 1800-tallet.

I forbindelse med etablering av
t-banesystemet i Oslo ble all den eldre
bebyggelsen i området sanert på 1950 og
60-tallet. I 1982 ble det holdt en arkitektkonkurranse om Vaterlandsområdet, og
den opprinnelige planen var å legge et
muslimsk kultursenter på tomta hvor Vaterlandsparken ligger i dag, som er grunnen til at parken, Plaza og Spektrum er
orienterte mot Mekka. I 1994 blir tomta
omregulert til park etter uenigheter om
finansieringen.
På slutten av 1980-tallet startet omfattende byggearbeider, nå skulle området
bli et av Europas mest moderne strøk,
med byggingen av boligkompleksene
i Smalgangen, Galleri Oslo, Oslo Plaza
og Oslo Spektrum. I kombinasjon med
Nylandsbrua og Bispelokket, var Vaterlandsparken nå effektivt omringet av
storskala infrastruktur lite egnet for å
skape et innbydende byrom.
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ET BYROM MED STORT POTENSIALE
I de siste tiårene har Vaterlandsparken
blitt parkmessig oppgradert til et byrom med betydelig potensiale, og er en
viktig akse for kommunikasjon mellom
Grønland-Tøyen og Jernbanetorget og
resten av sentrum. Det er spesielt mye
trafikk over plassen når folk er på vei til
og fra arbeidet, men på andre tider av
døgnet er det ofte øde. Parken brukes
forholdsmessig lite til rekreasjon, og det i
stor grad lyssky virksomhet som i hovedsak benytter seg av området på spesielt
kvelds- og nattestid.

Presseoppslag og politistatistikk understøtter et inntrykk av Vaterland som et
lovløst område preget av åpen narkotikaomsetning, ran, voldtekter, problemer
med rotter og som til tider også har vært
bebodd av grupper med hjemløse.
Utfordringene er typisk storbyproblemer
og til tross for at politiet og uteseksjonen
følger opp området tett, har det ikke klart
å demme opp for negativ aktivitet og en
opplevelse blant publikum om at området ikke er trygt eller egnet for rekreasjon.

Som på 1800-tallet bærer Vaterland fortsatt preg av mye lyssky virksomhet, som
må ses i sammenheng med de nevnte
storbyproblemene kombinert med personlige skjebner preget av fattigdom, rus
og andre sosioøkonomiske faktorer.
Samtidig er området og brukerne dynamiske og med økt fortetting og økt press
på grøntarealer i indre by er det viktig å
legge til rette for at parken kan bli et trygt
og trivelig rekreasjonstilbud for mange
flere.
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OMRÅDEPROGRAM OSLO S

BYSTYREVEDTAK

I Plan- og Bygningsetaten sin rapport
‘Områdeprogram for Oslo S’ fra 2010 er
visjonen at: Oslo S og det omkringliggende området som Vaterlandsparken er en
del av «skal være Norges viktigste klimavennlige, velfungerende og moderne
kollektivknutepunkt i en bydel som er en
samlende, inkluderende og internasjonal
møteplass. En bydel som i kraft av sin
sentrale lokalisering i bykjernen og sterke
profil som byens internasjonale arena, er
en attraksjon i seg selv. En bydel der det
blir spennende å være innbygger med en
moderne, urban og bærekraftig livsstil.»
Denner rapporten viser at Sjakkplassprosjekt er med på å realisere disse visjonene og gjøre området mer attraktivt
både for naboer og tilreisende. Områdeprogrammet anerkjenner Vaterlandsparken som den viktigste grønne lungen
i området men er også klar over plassens
begrensinger; «Selv om parken er godt
tilrettelagt for opphold, har mange sittemuligheter og mulighet for kontakt
med elva er bruken av deler av plassen
begrenset.” Som Sjakkplassen har vist,
er det her et stort potensiale for å skape
rekreasjonsareal for flere typer brukere,
gjennom aktivitetsmuligheter, vakre
planter og mer innbydende sitteplasser.
Slik forvandles parken til et sted hvor
mange forskjellige brukergrupper får lyst
til å være. Ikke et rom som man beveger
seg rundt eller sitter med ryggen til, men
et positivt møtested for folk i alle aldre.

«Oppgradering av Vaterland/ Nedre
Grønland»
I 2014 tar en gruppe bystyrerepresentanter initiativ til å fremme en sak om
områdeopprusting for Vaterland. Dette
sammenfaller med et sterkt ønske fra
næringsaktører som har flyttet inn i bygg
i nedre del av Lakkegata, som legger
press på byråden for å oppgradere omgivelsene for at området som helhet skal
oppfattes sammenhengende og trygt.
Saken blir sendt til Bymiljøetaten for
gjennomføring, og en strategi for områdeopprusting blir lagt i samarbeid med
representanter for lokalt næringsliv og
bydelsadministrasjonen.
Bymiljøetaten la i 2015 fram en strategi
med både langsiktige og kortsiktige tiltak.
Prosjektet «Sjakkplassen» på Vaterland er
et av disse kortsiktige tiltakene, sammen
med bl.a. generelle forsøplingsforebyggende og trafikkreduserende tiltak.
Vi velger å se på Vaterland som et område med et stort, oppdemmet, og
urealisert potensiale til å bidra til økt
livskvalitet og trivsel for folk som bor, arbeider og besøker Oslo sentrum. Det er
viktig å igangsette denne prosessen med
å utforske nye måter å aktivisere byrommet, men det er sannsynlig at parkens
fulle potensiale først kommer til sin rett
når større reguleringsmessige grep er
tatt, for eksempel at mer av den massive
infrastrukturen rundt plassen mykes opp
eller fjernes.
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BRUKERE FØR PROSJEKTSTART
I forkant av prosjektet var rundingen
midt i parken sjelden brukt til opphold,
mens det har vært konsentrasjoner
av narkotikaselgere under trærna mot
Lilletorget samt i broområdet mellom
Olafiagangen og Plaza. Det er en del
gjennomgangstrafikk mellom 8-9 om
morgenen og mellom kl 15:30 og 17:00
på hverdager. Utenfor dette tidsrommet
ligger plassen i stor grad øde med unntak
fra noen forbipasserende som bruker
den fastmonterte slakke linen som bymiljøetaten har investert i og med unntak av
enkelte solrike ettermiddager hvor plassen ofte er populær.
I tillegg til dette er det en gruppe på
mellom 5-10 romfolk som oppholder seg
langs kanten av parken mot Brugata. Det
er kommet en del tilbakemeldinger på at
disse oppleves som truende da det er et
relativt høyt konfliktnivå rundt dem og
ofte krangling og roping.
Det er også bemerkelsesverdig at i observasjoner og bildemateriale fra bruk før
prosjektperioden, så sitter de som bruker
Vaterlandsparken med ryggen mot sentrum av plassen.

BAKGRUNN FOR MÅLGRUPPE

HVORFOR ELDRE INNVANDRERMENN?
Stor mangel på møteplasser for eldre
Med tanke på hvor belastet Vaterlandinnvandrermenn. Dette behovet har
sparken har vært i en årrekke, har det
framkommet i samtaler med folk i
vært utfordrende å finne en målgruppe
denne demografiske gruppen og obserog dertilhørende aktiviteter som kan
vasjoner i nærmiljøet på Grønland, noe
ha en konkret positiv effekt på utforsom synes spesielt på Grønland Torg.
dringene i området. Et viktig premiss
Eldre brukere uttrykker ro og tryggfor prosjektet har vært at man som
het for forbipasserende, som kan skape
leverandør av et slikt prosjekt verken har en positiv smitteeffekt og økt trygghetsmakt eller myndighet til å bortvise noen
følelse.
fra prosjektområdet. Vi er verken sosiDet ligger mange moskeer i næromalarbeidere, ordensvakter eller politi.
rådet og det er behov for flere omUtgangspunktet er at det ikke er en henråder å sosialisere i for- og etterkant av
siktsmessig plan å jobbe for å kvitte seg
moskébesøket.
med enkelte brukergrupper, men derEldre innvandrermenn vil neppe
imot fokusere på å proaktivt trekke inn
bringe rusmisbruk og narkotikatrafikk
nye brukergrupper. I denne prosessen
må det fokuseres på brukergrupper som med seg.
Målgruppa vil sannsynligvis kunne
kan sameksistere relativt problemfritt
sameksistere med nåværende brukere
med de nåværende brukerne. Relatert
uten at konflikter blir framprovosert.
til dette prosjekter var det derfor viktig
På sikt, når plassen føles tryggere
å finne en målgruppe som ikke ville føle
seg utrygge i kontakt med spesielt narko- kan målgruppa bringe med seg barn og
tikalangerne og romfolkene som frekven- barnebarn til plassen og derfor på sikt
terer området, og som samtidig ville spre føre med seg flere brukergrupper.
tillit til tryggheten på plassen til andre
Vaterlandsparken har allerede flust
brukere.
med sitteplasser, og med flere benker
Flere aktører foreslo å invitere inn ungergonomisk tilpasset målgruppen vil
domssommerjobbprosjektet Gamle Oslo det bidra til å gjøre området attraktivt.
Hagecrew til å stå for etableringen av
Det er også verdt å nevne
prosjektet, mens andre foreslo å jobbe
at tilrettelegge for denne demografiske
opp mot den såkalte «barnevogngruppen også er et bidrag til å verdmafiaer». Ingen av disse demografiske
sette de ikke-så-trendsettende grupgruppene er særlig egnet til å være de
pene som en kontrast til de unge, velutførste til å flytte inn på et slikt område, og dannede og ressurssterke «hipsterne»
til å «ta kampen» for fellesskapets skyld.
og gentrifiseringen de skaper.
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DØR-TIL-DØR AKSJON
For å nå ut til dette segmentet ble det
gjennomført mange institusjonsbesøk
på Grønland med utdeling av flyers og
invitasjoner til å besøke Sjakkplassen og
benytte seg av de nye fritidstilbudene
der. Det er etablert en spesielt god dialog
med det pakistanske seniorsenteret på
Grønland, og de fleste dager med godt
vær er det flere besøkende herifra. Det
ble trykket opp egne flyveblader til seniorpublikummet, med større skrift og
tydeligere fargekontrast for å øke lesbarheten.
I tillegg til å besøke herreklubbene på
Grønland, ble det også hengt opp informasjonsplakater i alle nærliggende
butikk- og serveringslokaler i et området
som dekker mer eller mindre Brugata til
Urtegata. Plakatene har hatt en viktig informasjonsfunksjon og ble derfor hengt
opp i alle typer lokaler i området.

PRESSE OG SOSIALE MEDIER
Positiv presseomtale – en luksus
På grunn av parrallell-forløp med valgkampen, var det vanskelig å bli hørt i
media i prosjektperioden. Til tross for det
er det flere mediekanaler som har gjort
saker om prosjektet. Om man sammenlikner med de typiske avisoverskriftene
som omhandler Vaterland, er det ingen
underdrivelse å si at dette muligens er
historiens mest positive avisoverskrift om
Vaterlandsparken;
Her løp folk forbi
- nå er det blitt en liten oase.
I tillegg har RadioRiks gjort et lengre
innslag fra parken, og organisasjonene
Venstre og Bondelaget har omtalt prosjektet.
Prosjektet har også vært omtalt i flere
private blogger. Det unike insekthotellet som Anne Mortensen laget til dette
prosjektet, har blitt trukket fram i mange
nettsaker relatert til pollinerende insekter, både i inn- og utland.
Sosiale medier
Sjakkplassen har fått en del dekning i
sosiale medier, selv om det har vært
vanskelig for utenforstående å finne fram
til hashtaggen #sjakkplassen. Vi ser for
eksempel at Hotel Plaza har brukt bilde
fra hagen i egenreklame på instagram, og
at organisasjonen Sunne Kommuner som
holder til i nabobygget har framsnakket
prosjektet som et viktig initiativ for å
skape inkluderende byutvikling.
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2-DAGERS RIGGEWEEKEND//
ÅPEN WORKSHOP
Selve hageanlegget ble etablert over to
dager i form av en åpen workshop og
dugnad hvor nærmere hundre personer
deltok, i tillegg til innleide håndverkere
og annen stab. Det er verdt å merke
seg den store etniske variasjonen blant
deltakerne, hvor det ble registrert deltakere fra minst 15 land, fra Taiwan i øst
og Canada i vest, og fra Finland i nord
til Somalia i sør. Mange hadde fått med
seg arrangementet på facebook, andre
var tilfeldig forbipasserende. Mange ble
værende i timesvis og syntes det var stor
stas å bidra.

Blant de frivillige som dukket opp og
inkorporerte seg i «dugnadsgjengen»
var det mange av byens «rotløse» innbyggere. Det var papirløse innvandrere,
arbeidsløse, romfolk og rusmisbrukere
i en herlig blanding med unge hipstere,
øko-fantaster, pensjonister, pønkere,
naboer, turister og tilfeldige forbipasserende. Det er viktig å understreke at i en
slik setting jobber Nabolagshager proaktivt opp mot det sosiale og er bevisst inkluderende og i dialog med alle brukerne
av et område. Nabolagshager skapes ikke
av seg selv men er et resultat av en bevisst og styrt prosess som legger vekt på
at for å få tillit og respekt må man også gi
det samme.
Ved å bevisst inkludere alle på like fote,
skaper det en felles ansvarsfølelse for
området, det er et offentlig sted som
man har et personlig eierskap til fordi
man har vært med på å skape det. Man
møtes til felles dugnad med planting,
over en kopp iste eller i prat om urter og
grønnsaker. Folk legger merke til hva de
har til felles heller enn å fokusere på hvor
forskjellige man er.
Vi har også fått gode indikasjoner på at
dette engasjementet har holdt seg godt
utover høsten, hvor det bl.a. er flere pensjonister som har vært innom plassen og
stelt plantene et par ganger i uka i hele
august og september.
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MINI-WORKSHOP
- brukt selvvanningsprinsippene fra
plantekassene hjemme hos deg selv

Oslo Åpne Hus / Kulturnatt
Sjakkplassen var påmeldt Arkitektforeningens årlige arrangement Oslo
Åpne Hus, som sammenfalt med Oslo
Kommunes Kulturnatt. I den forbindelse
ble det invitert til et større arrangement
for å trekke flere folk til plassen.
For å feire kulturnatten etablerte vi et
énkvelds serveringssted i Vaterlandsparken – en såkalt popup restaurant.
Her kunne man kjøpe velkrydret etnisk
mat fra nabolaget, og man kunne velge
mellom en indisk biryani risrett, nyte
somaliske samosaer eller varme seg på
en lun linsesuppe. Siden arrangementet
var på kveldstid, var dekoren levende
ild i bålpanner samt fakkebokser rundt
på området. Arrangementet var svært
vellykket og tiltrakk seg en jevn strøm
av besøkende, en kombinasjon av forbipasserende og folk som hadde fått med
seg arrangementet i sosiale medier eller
via Oslo Åpne Hus sin arrangementskalender

Mange av deltakerne på riggeworkshopen var nysgjerrige på å lære seg å
lage slike selvvannende kasser, det ble
derfor invitert til en workshop hvor Tagtomats kapillærsystem ble forklart i en
mindre skala, plantekasser laget av murerbaljer og resirkulerte materialer.
Offisiell åpning av Sjakkplassen
Sjakkplassen ble offisielt innviet den 10.
august. Tilstede var mange av de frivillige
og underleverandørene av prosjektet,
representanter for Bymiljøetaten og representanter for Entra Eiendom, som ble
guidet rundt og fortalt om bakgrunnen
for de forskjellige elementene på plassen.
Spontane aktiviteter
De nye aktivitetene på Vaterland skaper
en økende interesse for bruk av området. Vi ser derfor at plassen i mye større
grad enn før brukes som en uformell
møteplass, et sted å spise matpakka, - og
spesielt et populært sted for turister å ta
seg en pust i bakken mellom sightseeing
i sentrum og besøk på Munchmuseet på
Tøyen.
Sjakkplassen har f.eks blitt brukt av
barneskoleelever har brukt området til
å holde fundraising til inntekt for Røde
Kors og flyktninger i Syria.

Lansering av Oslo Kommunes Landbruksmelding v/Byråd Guri Melby
I forbindelse med lanseringen av landbruksmeldingen som byråden hadde
jobbet med over halvannet år, ble det
invitert til en markering da planen ble
offentliggjort. Her holdt byråd Guri Melby
innlegg, leder for Bondelaget deltok og
fortalte om Bondelagets stadig mer positive syn på urbant landbruk, og prosjektleder Helene Gallis guidet de besøkende
rundt på Sjakkplassen.
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NABOLAGSHAGER / Gallis Miljø og Kommunikasjon – prosjektledelse og kommunikasjon – www.nabolagshager.no
MILJØFABRIKKEN – design og produksjon
av bymøbler; sittemøbler og sjakkbrikker –
www.miljofabrikken.no
TAGTOMAT (Danmark) – opplæring og
støtte i etableringa av selvvannende plantekasser – www.tagtomat.dk
MAJOBO mat og jord der du bor – mobilisering av grønne grundere og frivillige –
www.majobo.no
GROWLAB OSLO – design av logo og
plakater/ flyers – www.growlab.no
POLLINATORPASSASJEN – tilrettelegging
for pollinatorvennlig dyrking – www.polli.
no
BYBI – mobilisering av frivillige, rådgivning
mht pollinatorvennlig dyrking – www.bybi.
no
OSLOKOMPOST – jordprodukter basert
på kompostert hageavfall – www.oslokompost.no
OSLO HUSGARTNERE – rådgivning – www.
oslohusgartnere.no
SMARTPANT – metall panteringer til montering på søppelbøtter – facebook Smartpant
PARKENS GRØDE – leie av arrangementsutstyr som partytelt, bord og bålpanner
samt catering – se facebook Parkens
Grøde
DR. DEDICHENS DRIVHUS – oppal av økologisk dyrkede planter – se facebook Dr.
Dedichens Drivhus
KUNSTNER ANNE MORTENSEN – design
og produksjon av insekthotell
NINAS HAGE / Nina Berge – rådgivning og
plantebistand

Prosjektet har en tydelig miljøprofil og
fokuserer på miljøvennlige
underleverandører av produkter og
tjenster. Kriterier for å kvalifisere som
leverandør var bl.a. at man primært
bruker resirkulerte materialer, at
planter er dyrket uten kunstgjødsel og
sprøytemidler, og et mål om at minst
50% av matråvarene var økologiske.
Produkter som i seg selv er produsert
etter konvensjonell metoder, men som i
sin bruk har en tydelig avfallsreduserende effekt (som panteringene
fra Smartpant) har også blitt inkludert.
ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE
Entra Eiendom, har bidratt ved å la oss disponere lokale i nabobygget til riggedagene
og har også lånt ut lokaler til bymiljøetaten
til oppbevaring av sjakkbrikkene over natta.
Floralux / Nittedal Torvindustri AS har
bidratt med kugjødselkompost (godkjent
for bruk i økologisk dyrking).
Lokale håndverkere har levert snekkerog altmuligtjenester.
Lokale matforetak har levert servering.
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1. VIDEREFØRE PROSJEKTET
I SIRKELEN I VATERLANDSPARKEN
SOM ET TREÅRIG PROSJEKT
Ettersom Sjakkplass-prosjektet i
Vaterlandsparken har vist seg å være
svært vellykket, ut i fra de undersøkelser
og observasjoener som har blitt gjort på
stedet, anbefales det å videreføre
prosjektet med en treårig tidsramme.
Dette vil sikre muligheter for å kunne
avprøve nye urbane dyrkemetoder og
involvere flere beboere i de stedsskapende aktivitetene på plassen. Basert
på de kvalitative intervjuene med ulike
aktørene knyttet til parken, kan det synes
som det kun ligger et positivt potensial i å
vedvare dyrking, sjakk og annen aktivitet
i parken - som ellers har hatt få positive
omtaler og assosiasjoner knyttet til seg.
Om prosjektet får en mer langvarig tidshorisont vil det også påvirke plantedelen av prosjektet ved at man kan plante
flerårige planter og for eksempel etablere bærbusker i noen av kassene, som
vi tror ville være et populært innslag.
Som et pilotprosjekt er det også viktig å,
når vi nå har etablert at eksperimentet
var vellykket, bygge videre på de gode
erfaringene og kunne tenke litt mer langsiktig når vi planlegger videre, som vil gi
prosjektet enda større overføringsverdi
for andre prosjekter innen urbant landbruk og inkluderende byutvikling.
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2. LEGGE EN STRATEGI I SAMARBEID MED BYMILJØETATEN FOR UTVIDELSE AV BYROMSPROSJEKTET
Ettersom flere aktører i området påpeker at de nå er mest bekymret for området over på den andre siden av elva, vil vi anbefale
at byromsprosjektet, i samråd med kommunen, naboene og andre aktive i nærområdet, får lov til å bre seg ut. Det vil si at prosjektet vil kunne komme til å inkludere bl.a. elvebredden ved Riverside, Olafiagangen ved enden av Smalgangen samt eventuelt
deler av parken mot Lilletorget. Prosjektet kan slik romme komplementerende aktivitetsområder, samt et videre fokus på urbant
landbruk utarbeides i dialog med Bymiljøetaten. Her ligger det et stort potensiale, både i forhold til å gjøre dette belastede området tryggere, skape mer grøntareal i Oslo sentrum og utforske nye muligheter for urban matproduksjon.
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3. FINNE PERMANENT ORDNING FOR
INN- OG UTPLASSERING AV
SJAKKBRIKKENE
Denne anbefalingen kan synes banal,
men ikke desto er den viktig, for å skape
ideelle forutsetninger for Sjakkplassen i
fremtiden. Som vaktmesteren for Entra
har påpekt:
“Det er jo det at noen er der, at noen må
følge det opp, for å se til at det ikke blir
rassert. Og det er nok lurt å ta slike ting
ut og inn, så man har et nærområde hvor
man kan lagre ting. Eller en lastebil som
kjører ut om morgenen og plukker opp
om kvelden, på flere områder. Men det
krever jo en del ressurser det da.”
Det var ellers ham og Entra som var så
vennlige å huse sjakkbrikkene denne
høsten, og Bypatruljen og/eller Vaktmesterkompaniet som hjalp med å sette
ut på morgen/formiddagen, samt ta de
inn på kvelden. Det mangler å få satt
dette mer i system, samt få organisert en
tydelig rapporteringslinje til prosjektansvarlig i forbindelse med evt. feil og mangler på brikkene.
Ettersom det er stor oppsluttning omkring Sjakkplassen, balndt stedets naboer
og besøkende, håper vi å kunne finne en
god løsning for alle parter.
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4. INVITERE TIL FLERE
ÅPNE ARRANGEMENTER
SENTRERT RUNDT SJAKKOG
DYRKINGSTEMATIKKEN
For eksempel kan det
holdes plantemarkeder
og sjakkturneringer der.
Brukere har blant annet
foreslått å gjøre et
verdensrekordforsøk i
lengste sjakkspill, mens
andre etterlyser trivelige
kulturarrangementer for
hele familien.
Slik vil Sjakkplassen kunne
gjøres til mulighetenes og
fellesskapets sted.
Et samlingspunkt for
Grønland.
I likhet med Tøyen (seBrattbakk, Hagen et.al.
2015) er det på Grønland
behov for flere møtesteder hvor beboere kan
møte hverandre og i
fellesskap skape et sted
å være stolte av. Stedet
vi bor på er viktig for vår
identitet, selvfølelse og
tilhørighet. Her ligger
det uante muligheter for
kreativ utfoldelse og vital
byutvikling.

“Vi dekker et langbord for opptil
1000 gjester og inviterer hele byen
til å komme til en innhøstingsfest hvor
naboer feirer årstiden og får se hva byen
deres har å tilby når det gjelder mat og
fellesskap.”
		(bydel i København)
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5. STØRRE AKTIVITET VIL GJØRE OMRÅDET MER ATRAKTIVT FOR FOODTRUCKS
Det har blitt gitt tilatelse til å selge mat
fra FoodTrucks i Vaterlandsparken, men
dette har ikke blitt tilfelle, da stedet per i
dag ikke gir et godt nok kundegrunnlag.
Ved å videreføre det populære
Sjakkplass-prosjektet og satse på ennå
fler aktiviteter og arrangementer, vil det
bli mer aktuelt for en FoodTruck å
etablere seg her.
Dette vil trolig være posititvt for de
som jobber i nærområdet og gjerne vil
spise lunsj i parken. Samtidig vil tilstedeværelsen spille godt sammen med
Sjakkplassens andre målsettinger, knyttet
til: matproduksjon, trygghet og aktivitet.
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6. VIDEREUTVIKLE ARBEIDET MED Å FINNE GODE METODER FOR Å MÅLE EFFEKTEN AV GRØNNE BYROMSPROSJEKTER.
Denne rapporten i seg selv er et tydelig eksempel på hvordan man kan vise de sosiokulturelle effektene av et prosjekt som Sjakkplassen. Dette gjennom et kvalitativt datamateriale, stedsteori (antropologisk), samt de visuelle bildene fra menneskers aktive
stedsskapelse som fyller rapporten. Bildene understøtter slik språket, som aldri strekker helt til når følelser, fornemmelser og
sanseinntrykk skal settes ord på. Vi vet at steder er mer enn de fysiske rammene, derfor er dialogen med menneskene på stedet
både før, under og etter et byromsprosjekt svært essensielt og altavgjørende for å kunne planlegge byrom som fungerer
optimalt i vår vitale by. Tid og penger til å undersøke både før og etter igangsettelse gir derfor bærekraftig prosjektøkonomi.
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7. FORTSETTE Å UTFORSKE SAMARBEIDSPROSJEKTER MED GRØNNE OG SOSIALE ENTREPRENØRER
En grønn og bærekraftig byutvikling dreier seg om å skape en by som både ivaretar miljømessige, økonomiske og sosiale forhold.
Urbane dyrkeprosjekter og inkluderende byromsaktiviteter er viktige elementer, men som får en ekstra dimensjon om man tar
hensyn til hvem som leverer disse produktene og tjenestene. Vi oppfordrer derfor relevante etater og enheter i Oslo kommune
til å eksperimentere med innkjøpsmodeller og samarbeidsavtaler som tilrettelegger for flere slike samarbeider.
“En sosial entreprenør er, som flere sier, samfunnets endringsagenter – de kommer med idéer, kunnskap, innovasjoner og
ny arbeidsformer med mål å forstyrre og forbedre den nåværende status, og gjennom dette bidra til å løse problemer og
utfordringer på enten lokale og globale samfunns nivå.”
						 (Sarah Prosser, spesialrådgiver i sosialt entreprenørskap og innovasjon, Tøyen Unlimited)
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Oversikt over anbefalinger:
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