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– De la Doctrine Hallstein à la Ostpolitik,
Pedone, Paris, 1969.
– La rupture des relations diplomatiques et ses
consequences, Pedone, Paris, 1972.
– La potenza protettrice nel diritto internazionale, Bizzarri, Roma, 1972.
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Gaetano Cortese avla
embedseksamen i statsvitenskap ved Universitetet
“La Sapienza” i Roma i
1964 og i 1968 doktorgrad i internasjonal rett
ved det juridiske fakultet
i Sorbonne, Universitet i
Paris.
Etter å ha avtjent militaertjenesten som løytnant i Luftforsvaret begynte han i det italienske
utenriksdepartement i 1969. Han arbeidet først i
direktoratet for immigrasjon og sosiale saker, deretter ved sekretariatet til statssekretæren i utenriksdepartementet , ved generalsekretariatet og senere
ved kontoret for amerikanske stater. Han har også
arbeidet som viseråd ved presse og informasjonsavdelingen ved Den italienske presidents kontor.
I utlandet har han vært stasjonert ved konsulatet i Zagreb, ambassadene i Bern, Havanna,
Washington DC, og ved Italias EU representasjon i Brussel. Fra 1999 til 2003 var han Italias
ambassadør i Belgia og fra 2006 til 2009 ambassadør i Nederland, hvor han også var Italias faste
representant ved Organisasjonen for forbud mot
kjemiske våpen (OPCW) i Haag. Han har vært
vitenskapelig assistent i internasjonale organisasjoner og internasjonal rett ved fakultetet for
statsvitenskap, La Sapienza universitetet, og har
skrevet bøker og artikler om europeisk og internasjonal rett.

Arkitektonisk er Inkognitogaten 5 en praktfull
villa oppført i den såkalte Tudor–gotiske stil med
et særpreget hjørnetårn.
Inkognitogaten har i dag mer enn 30 adresser og
ﬂere diplomatiske representasjoner. Her ﬁnner man
i tillegg til den italienske ambassaden også den sørkoreanske og residensen til den svenske ambassadør.
I Inkognitogaten ligger også Den norske statsministerens bolig og regjeringens representasjonsbygning.
Den siste har inngang fra Inkognitogaten så vel som
fra Parkveien. Denne delen er kjent som Villa
Paraﬁna. Dette komplekset ble realisert i 2008 etter
vedtak i Stortinget i mars 2004, da det ble besluttet
å bygge en ny residens for statsministeren, samt en
ny moderne del i tillegg til representasjonsboligen
som skulle omfatte de tre eiendommer i Parkveien
45, Riddervoldsgate 2 og Inkognitogaten 18.

– L’Ambasciata d’Italia a L’Aia, Colombo, Roma,
2007 (på italiensk og nederlands).

– Il Palazzo sul Potomac, Colombo, Roma, 2012,
(på italiensk og engelsk).

Villaene i Inkognitogaten ble bygget i 1860-1870
årene, og de aller ﬂeste står der fremdeles, godt
vedlikeholdte og på Byantikvarens “Gule liste” i
Oslo kommune. I to av dem holder den italienske
ambassaden til, Kanselliet i nummer 7 og
Residensen i nummer 5, og begge er eid av den italienske stat.
Residensen i nummer 5, som mange andre villaer i
Inkognitogaten, ble bygget av Asmus Lenschow
og hans sønner, en entreprenørfamilie opprinnelig
fra Mecklenburg, i det området som ble kalt “Bag
slottet” og som gav opphav til det som senere ble
kalt Vestkanten. Den italienske stat ervervet eiendommen fra bankmannen Christie Heiberg i mars
1920 og fra det året ble villaen residens for den italienske ambassadør med akkrediteringen av Silvio
Cambiagio som overordentlig sendemann og
befullmektiget minister ved Det norske hoff.

– L’Ambasciata d’Italia a Bruxelles, Colombo,
Roma, 2000 (på italiensk og fransk).

– Il Palazzo di Sophialaan, Colombo, Roma,
2009 (på italiensk og nederlansk).

Inkognitogaten som ﬁkk sitt navn i 1866, ble oppkalt etter den omkringliggende løkken Inkognito.
Gaten ligger i umiddelbar nærhet til Slottet i den
fasjonable bydelen Frogner.

Den Italienske Ambassades Residens i Oslo
150 år etter
Italias samling

Denne utgivelsen vil bidra til å gjøre residensen til
den italienske ambassade i Oslo bedre kjent historisk og arkitektonisk idet man markerer en viktig
milepæl for Italias historie med feiringen av 150
års jubileet for landets samling.
Gaetano Cortese
Omslagets forside:
Residensen.
Omslagets bakside:
Kanselliet.

