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GJENREIS 
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HASSELBAKKEN 
RESTAURANT PÅ

ST. HANSHAUGEN I OSLO

Restauranten på St. Hanshaugen besto 
av to bygninger, den ene oppført i 
1890 etter et bystyrevedtak 10. april 
samme år, den andre i 1896, begge 
etter tegninger av arkitekt Holm 
Hansen Munthe. 
 Bygningens arkitektoniske stil 
og interiør, og servitrisenes drakter, 
bar vitnesbyrd om den nasjonale 
oppvåkning Norge opplevde frem mot 
oppløsningen av unionen
med Sverige i 1905.
 Da Hasselbakkens ene bygning 
brant ned i 1936 (foto nederst t.h.) 
besluttet man å rive den andre (som 
lå litt lavere - på oversiden av den 
nåværende lekeplassen). De to store 
trappene på hver side av den øverste 
bygningen som brant eksisterer fortsatt. 
Rivningen fratok St. Hanshaugen 
parkens viktigste severdighet og 
stemningsskaper; Oslo slettet et vitalt 
innslag i bybildet.

GJENOPPBYGNINGSFORSLAGET
Det har gjennom årene kommet 
ønsker om en gjenoppbygging av 
Hasselbakken, men organisert
arbeid for å fremme tanken startet først 
i 2004, i forbindelse med henvendelsen 
fra Potsdams borgermester til Oslos 
ordfører om å etablere et samarbeid

der gjenoppbyggingen av de to 
tapte bygningene skulle bli et 
«tvilling-prosjekt». Den tyske 
Kongsnæsforeningen (Förderverein 
Kongsnæs) og Stiftelsen 
Byens Fornyelse sammen med 
lokalforeningen Hasselbakkens Venner 
innledet er samarbeid for å støtte opp 
om initiativet.
 Tvillingprosjektet skulle også 
være et uttrykk på kultursamarbeid 
mellom Norge og Tyskland. 
Prosjektene har sine røtter i møtet 
mellom norsk nasjonsbygging og tysk 
historie fra keisertiden.
 Mens prosjektet foreløpig har 
strandet på norsk side, er prosjektet 
i Potsdam nå nær fullførelsen. På 
de neste sidene gjengis fotos tatt av 
Hasselbakkens Venners Forening 
under en befaring i Potsdam februar 
og mai 2018. Her er det er i tillegg 
oppført en moderne bygning som skal 
inneholde kjøkken og tekniske rom. På 
St.Hanshaugen kunne disse tekniske 
rom vært lagt under bygningen 
slik de opprinnelige «hulene» på 
restaurant Hasselbakken.   
 Forslaget går ut på å gjenreise 
de opprinnelige bygningene, både den 
på øverste plan mellom de eksisterende 
store trappene og den nedre mellom 
de små trappene. Friluftsservering 
kan da fortsatt foregå på festplassen 
om sommeren. Se fotomontasje 
side 3-6 og siste side av denne 
informasjonsfolderen.



Prosjektert endring (sett mot syd): Rekonstruert ned-
erste restaurantbygning med moderne separat kjøk-
ken til venstre som i Potsdam muliggjør helårsdrift 
med fortsatt friluftsservering om sommeren. Men en 
foretrukket løsning vil være å legge kjøkkendelen i 
underetasjen.



Rekonstruert restaurantbygning er tidligere frem-
stilt i Polen som byggesett (2017). Derfor kan et 
nytt eksemplar bygges og trolig være på plass i vår 
park kanskje allerede sommeren 2019.



Foreslått rekonstruert restaurant 
(Hasselbakken) sett mot nord (fra den 
nåværende lekeplassen). Plassert i 
opprinnelig posisjon.



Alternativ plassering av nederste 
bygning på øvre plan. (NB! Ikke i 
henhold til opprinnelig plassering).



Arkitekt Holm Hansen Munthes original-
tegning for utvidelse av Hasselbakken restaurant 
på St.Hanshaugen fra én til to bygninger. (Opprin-
nelig bygning til venstre). Holm Hansen Munthe 
var også ansvarlig for Frognerseteren restaurant, 
fortsatt en av Oslos mest populære severdigheter.





På denne og de neste sidene vises det gjenreiste restaurant-
anlegget «Kongsnæs» i Potsdam utenfor Berlin - her under 
byggeperioden i januar 2018. Anlegget ble først fremstilt og 
prøveoppsatt i Polen.





















Flotte detaljer gir et autentisk preg.





Rekonstruerte «Kongsnæs» i Potsdam - et lite 
stykke Norge utenfor Berlin - åpner sommeren 
2018!



Keiser Wilhelms «Ventehall» i gamle dager. Hans 
bevarte fregatt og andre veteranbåter skal igjen 
fortøyes foran det gjenreiste restaurantanlegget 
«Kongsnæs» i Potsdam utenfor Berlin.



St.Hanshaugens restaurant-
anlegg før brannen i 1936. 
Oppført i to trinn med et 6 års 
mellomrom. 

Øverste bygning sto mellom 
eksisterende store trapper
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Bli medlem av  Facebook-gruppen for gjenoppføringen av restaurantanlegget på St.Hanshaugen i Oslo!
«HASSELBAKKENs VENNER» 

https://www.facebook.com/groups/234997730388564/ [1]
Kontaktperson Morten Rolfsen Wedén, Geitmyrsveien 31B, 0171 Oslo. Telefon 920 94 083

morten@tvfilm.no


