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Eiendomsforhold, geografisk plassering, og reguleringsmessig status 
Møllergata skole eies av Undervisningsbygg Oslo KF. Skolen ligger i Oslo sentrum i bydel 
St. Hanshaugen og fyller store deler av kvartalet avgrenset av Hausmanns gate, Møllergata, 
Wilses gate og Deichmanns gate. Omgivelsene rundt skolen består av murgårdskarréer som 
for en stor del er oppført før og rundt 1900. Møllergata skole ligger i et av Oslos mest 
karakteristiske arbeidermiljøer fra 1800-tallet. Skolen er oppført på Byantikvarens gule liste 
over bevaringsverdige bygninger og anlegg. Skoleanlegget er også del av området 
Hausmannskvartalene, som er oppført i Riksantikvarens NB!-register over nasjonale 
kulturmineinteresser i by. 

Eiendommen er regulert til Tomt for offentlig bygning jf. reguleringsplan S-2255, vedtatt 
28.07.77 med endrete reguleringsbestemmelser jf. reguleringsplan S-2937, 01.10.87. 

Fredningskart 
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Omfanget av fredningen

Forslaget om fredning etter § 15 omfatter hele skoleanlegget som består av følgende
bygninger (med bygningsnummer 80953569, 80953356 og 81351120):

Bygg A som vender ut mot Deichmanns gate og opprinnelige var skolebygningen for
guttene
Bygg B som vender mot Møllergata og opprinnelige var skolebygning for pikene

Bygg C som ble bygget på 1930-tallet som en utvidelse av bygg A

Bygg D som vender ut mot Wilses gate og opprinnelig var overlærerbolig

Det foreslåtte fredete skoleanlegget består i tillegg av leskur med boder, skolegård, gjerde og
port mot Møllergata, forstøtningsmur mot Møllergata og Wilses gate, grøntarealer og arealer
med større trær mot Møllergata, Wilses gate og Deichmans gate. Fredningen omfatter alle
bygningenes eksteriører og følgende interiører:
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Interiørene i første til tredje etasje, samt loft i bygg B og D

Trapperommene i bygg A og C
Gymnastikksal med tilstøtende utstyrsrom med opprinnelig innredning, samt
toalettavlukker i første etasje ved hovedtrapperom, utenfor garderobe til
gymnastikksal, bygg C

Forslag om fredning etter § 15 omfatter fast inventar som opprinnelige/eldre lysarmaturer,
ventilasjonsrister, vasker i trapperommene, eldre tavler m.m.

Forslaget om å frede bygningene inkluderer hovedelementer som planløsning, konstruksjon,
materialbruk og overflatebehandling, og detaljer som vinduer, dører, gerikter, listverk m.m.
Bygningskomplekset og skolegård med tilstøtende utomhusarealer er markert på
fredningskartet nedenfor, datert 08.05.13.

Inventar
Fredningen omfatter opprinnelige benker i bygg C spesifisert ved følgende liste:

Til sammen 10 benker på tribuner i gymnastikksal

Til sammen 7 benker i garderober til gymnastikksal
Til sammen 16 benker i garderober til svømmehall

Spesialtegnede benker på tribunene i gymnastikksalen – dagens situasjon.

Formålet med fredningen
Formålet med fredningen er å bevare Møllergata skoles kulturhistoriske og
arkitekturhistoriske verdier. Fredningen skal sikre dokumentasjon og opplevelse av et
skoleanlegg som har stått sentralt i hovedstadens og nasjonens skolehistorie, utviklingen av
landets skolebyggeri og vår moderne skoleundervisning.
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Skoleanleggets arkitekturhistoriske verdi knytter seg både til bygningsvolumer og til 
materialbruk og fasadeutforming av de eldste synlige delene som er i nyklassisistisk stil. I 
tillegg kommer utvidelsen på 1930-tallet i funksjonalistisk stil. Fredningen har som formål å 
bevare bygningene med fasader, tak, konstruksjon med bæring og etasjeskiller og anleggets 
organisering og overordnete struktur med romløsning og kommunikasjonsårer som korridorer, 
trapper, trapperom og vestibyler. Videre skal fredningen sikre det arkitektoniske uttrykket 
gjennom bevaring av opprinnelige og eldre bygningsdeler, fasadedetaljer og overflater.  

Romstrukturen er godt bevart og skal videreføres, selv om det senere er satt inn lettvegger og 
det i hver etasje er etablert en tverrforbindelse mellom de to trapperommene. Det er knyttet 
høye bevaringsverdier til interiørene fra både 1860- og 1890-årene som er bevart med 
opprinnelige trapperom, himlinger, brystninger, listverk, gerikter, samt flere opprinnelige 
fyllingsdører. I de fredete interiørene skal eldre og originale overflater og bygningsdetaljer og 
installasjoner samt elementer som formidler anleggets historie og bruk ivaretas. Formålet er at 
videre bruk som skole skal forenes med en autentisk opplevelse av en historisk bygning med 
en rik bygningshistorie. 

Skolegården og de andre utomhusarealene med dekke, forstøtningsmurer og andre elementer 
er en vesentlig del av skoleanlegget og skal videreføres med sin karakter av åpenhet. Det skal 
være hardt dekke i skolegården og et grønt belte ut mot Møllergata.  

Pikeskolen ca.1933 med interiør typisk for folkeskolene på denne tiden. 
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Fredningsbestemmelser 
Fredningsbestemmelsene er utformet i samsvar med fredningens formål og gjelder i tillegg til 
kulturminnelovens bestemmelser om vedtaksfredete kulturminner fra nyere tid. 

1. Det er ikke tillatt å rive eller skade bygningene eller deler av disse. 
2. Det er ikke tillatt å bygge om eller endre bygningens konstruksjon/struktur, eksteriør, 

fredet interiør eller fredet fast og løst inventar. 
3. Utskifting av bygningselementer eller materialer, forandring av overflater eller annet 

arbeid utover vanlig vedlikehold på bygningens eksteriør, fredet interiør eller fredet 
fast eller løst inventar er ikke tillatt. (Unntatt fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. 
punkt 5). 

4. Alt vedlikehold og all istandsetting skal skje med materialer og metoder i tråd med 
anleggets og bygningenes egenart og på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske 
og kulturhistoriske verdiene. 

5. Tilbakeføring til opprinnelig eller tidligere utseende og/eller konstruksjoner kan 
tillates i særlige tilfelle under forutsetning av at tiltaket kan gjøres på et sikkert, 
dokumentert grunnlag og etter dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten. 

6. Benkene som inngår i fredningen, skal ikke fjernes fra gymnastikkanlegget knyttet til 
svømmehallen og gymnastikksalen. 

7. I skolegården må det ikke settes i verk tiltak eller gjøres endringer som kan svekke 
opplevelsen av det fredete skoleanlegget og den åpne skolegården, eller på annen måte 
motvirke formålet med fredningen. Eventuelle endringer skal forelegges 
forvaltningsmyndigheten, og vil kreve dispensasjon fra fredningsvedtaket.  

 
Beskrivelse av fredningsobjektet 
Skoleanlegget fra 1860   

 
Skolens oppdeling i flere volumer viderefører løkkebebyggelsen og murvillaene som vokste opp 
i utkanten av og rundt byen på denne tiden. 



8 
 

Alt i 1856 begynte kommunen å se etter passende tomt til det som etter planen skulle bli 
Nordre skole, men som ble hetende Møllergata skole. Tomtevalget falt på Fredensborg løkke 
som da var eiet av professor Hans Henrik Maschmann (1775-1860). I forbindelse med 
tomtesalget forlangte eieren at eiendommen skulle overdras i sin helhet. Til tross for at 
eiendommen var i største laget, ble vilkåret akseptert med tanke på en senere etablering av 
skolehage. Den store tomten ga naturligvis også rom for senere utvidelser av skolen. Arkitekt 
Jacob Wilhelm Nordan (1824-1892) ble valgt på et svært tidlig tidspunkt, og allerede i mai 
1858 forelå tegningene til skolen. Tegningene ble godkjent av byggekomiteen samme 
sommer. 
 
Området hvor skolen ble anlagt var regulert i 1839 etter Grosch’ plan for Youngsløkken og 
Ankerløkken. Til tross for at området var tenkt anlagt som et bymessig strøk, besto 
omgivelsene på byggetidspunktet for en stor del av grøntarealer. 
 
Skoleanlegget sto ferdig i 1860, og det ble tatt i bruk våren 1861. Gymnastikkbygningen ble 
ikke påbegynt før i 1861, og den sto ferdig i 1862. Dette må ses i sammenheng med at 
gymnastikk for gutter først ble obligatorisk fra 1861. For første gang fikk en av byens 
allmueskoler gymnastikkbygning, noe som skulle bli et karateristisk trekk ved våre moderne 
skoleanlegg. Anlegget ble orientert nord-syd i samsvar med anbefalt hygienisk norm. 
 

 
Gutter fotografert utenfor den gamle gymnastikkbygningen 1896. 
 
Byggesummen for Møllergata skole ble usedvanlig høy (hele tre ganger høyere enn for 
Sagene skole), noe som skyldtes at Møllergata utgjorde et helt lite anlegg med én 
skolebygning for hvert kjønn og med en egen lærer- og administrasjonsbygning i mellom. I 
tillegg kom gymnastikkbygningen som lå i akse med overlærerboligen ute på lekeplassen. 
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Pikeskolen vendte ut mot Møllergata, og herfra var det bare direkte forbindelse til 
overlærerboligen og videre til gutteskolen via andre etasje og gangbroer. Inngang til de to 
skolebygningene var anlagt i først etasje, under de to gangbroene. For første gang ble et 
fullstendig kjønnsskille innført i Christianiaskolen. Lekeplassen ble delt med et plankegjerde. 
Hver del hadde sin privetbygning i nærheten av gymnastikkbygningen, og 
gymnastikkbygningen hadde to separate innganger, en til hver skolegård. 
 
Begge skolebygningene var identisk innredet med fem like store klasserom i hver av de to 
etasjene og ytterligere tre klasserom på loftet, til sammen 26 klasserom. Klasserommene var 
symmetriske gruppert rundt trappehuset som på tre sider var omgitt av et gangareal. Alle 
klasserommene hadde dermed direkte ugang til trapperommet. Grupperingen av 
klasserommene rundt trapperommet er enda et element som karakteriserer den moderne 
skolebygningen, og planløsningen fikk stor utbredelse i Kristianiaskolene.  Det romslige 
gangarealet var beregnet som garderobe for elevenes yttertøy. Arealet kunne avstenges fra 
selve trapperommet og kunne gi plass til ovner om nødvendig. Garderobeløsningen 
representerer også en nyvinning ettersom yttertøy tidligere ble oppbevart på knagger bakerst i 
klasserommene. 
 

 
 
Den bygningsmessige praksisen med tre vindusakser pr. klasserom er helt gjennomført på 
Møllergata skole. Ingen av klasserommene er gjennomgående i bygningens bredde, og det var 
kun vinduer på én vegg. Prinsippet om at kateteret skal stå mot en vindusfri vegg er også 
gjennomført 

Plantegning fra 1861. Vi ser pultenes plassering med lys inn fra venstre og klasserom sentrert 
rundt trappehuset.  
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De tre vindusaksene går igjen også i overlærerboligen som har tre vinduer på hver langside og 
ett på hver side av kortsidens dører. Overlæreren disponerte hele den sydlige langsiden i første 
etasje ut mot anleggets inngangsparti og hadde dermed full kontroll med hvem som kom og 
gikk. På tegningene står det riktig nok Bolig for en Lærer, men allerede i 1870 fikk både 
Sagene og Møllergata, som de to første skolene i hovedstaden, tilsatt overlærere.   
Overlærerens eller rektors inngang lå til guttesiden. Pedellen eller datidens vaktmester bodde 
også i første etasje, men nordvendt og med inngang fra pikesiden. 
 
I andre etasje ble et syd-vestvendt kontor disponert av skoleinspektøren, noe som innebar en 
nyskapning i allmueskole-sammenheng. Løsningen kom likevel ikke til å inngå som en 
fastløsning i skolebygningen. Møllergata skole sto i en særstilling fordi den også huset byens 
skoleadministrasjon. Denne funksjonen krevet stadig mer plass gjennom senere ut- og 
ombygninger. Både kontor og lærerinnebolig hadde innganger fra den gjennomløpende 
korridoren som også forbandt de to skolebygningene. Bygningen hadde ikke noe innvendig 
trappesystem, man var derfor nødt til å gå igjennom skolebygningene og ut for å komme ned i 
første etasje. Denne upraktiske løsningen ble endret da skolen ble ombygget i begynnelsen av 
1890-årene. 
 

 
 
Møllergata skole var oppført i spekket teglmur på en lav sokkel av granitt. Skolebygningene 
hadde et høyt og bratt saltak, som i tillegg til å være et karakteristisk trekk ved arkitekturen 
også ga reserverom. Skolebygningenes midtrisalitt holdt samme høyde som resten av 
bygningskroppen og hadde samme taktype, bygningene fikk dermed fire høye gavler. 

Møllergata 1861. F.v. gutteskolen, overlærerboligen og pikeskolen.   
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Hovedfasadene med sine to etasjer var symmetrisk anlagt rundt midtrisalitten, slik at fasaden 
besto av tre like store deler à tre vindusaksers bredde. Vinduene lå dypt i murlivet, og 
vindusomramningen ble avsluttet øverst med stikkbuer. Veggflatene ble avsluttet med et bredt 
profilert gesimsbånd mot taket. Sidefasadene hadde tre rundbuete blindarkader, der den 
midterste hevet seg over de to andre og hadde et rundt vindu.  Like fult bærer anlegget preg av 
nursteinsgotikk. 
 
Rektorboligen hadde opprinnelig et lite karnappformet utbygg i loftsetasjen, som utgjorde en 
miniatyrgavl i middelalderstil – igjen med preg av nygotikk. Overlærerboligen hadde for 
øvrig en tilsvarende detaljutforming som de øvrige fasadene, men i mindre skala. 
 
Skoleanlegget fra 1893  

 
 

Alt fra starten av var skolen for liten, og i desember 1891 ble det bevilget penger til utvidelse 
og påbygging av skoleanlegget. Byggearbeidene ble startet i november 1892, og avsluttet i 
november 1893. Arkitekt Nordan sto som arkitekt også for dette byggetrinnet, men da han 
døde i 1892 er det god grunn til å anta at hans sønn Victor Nordan (1862-1933) overtok som 
utførende arkitekt.  Skoleanlegget ble utvidet mot nord med omkring 450 m2 på det arealet 
som ble innkjøpt i 1858. Foruten utvidelsen av skolebygningen for guttene mot vest og 
Deichmanns gate og for pikene mot øst og Møllergata, ble skolegården større og gymsalen ble 
utvidet med fire meter. De opprinnelige gangbroene som forbandt rektorens bolig og de to 
skolebygningene ble revet, og bygningen fikk nå en hensiktsmessig innvendig 

Nye Møllergata 1893, etter om- og påbygging.  
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trappeforbindelse mellom etasjene. I første etasje lå vaktmesterboligen, kontorer for 
sløydinspektøren og skolebiblioteksutlån. De øvrige etasjene, med unntak av et rom for 
vaktmesteren i andre etasje, ble disponert av overlæreren.De eldre privetene ble omdannet til 
forrom eller skifterom for gymnastikkbygningen. Privetene ble flyttet til tomtegrensen mot 
nord. Uværskur ble lagt på de to skolebygningenes kortsider.  

Utvidelsen av skolen i 1890-årene hadde to hensikter. I tillegg til flere undervisningsrom 
skulle den sentrale skoleadministrasjonen overflyttes fra Vaterland skole. 

Teoretisk sett kunne hver av skolebygningene romme 24 klasserom, men fratrukket arealer til 
andre funksjoner disponerte skolen 34 klasserom og seks rom for spesialundervisning. På 
pikesiden inneholdt skolen 16 ordinære undervisningsrom, ett håndarbeidsrom og et sangrom, 
og dessuten skolekjøkken på loftet. Skolestyrets forsamlingssal og kontorer opptok tre 
klasserom. Mens skolerådet som besto av skoleinspektøren overlærere og lærere, i alt 72 
personer, fylte to klasserom. Ett klasserom tjente som lærerinnenes pauserom og til 
oppbevaring av undervisningsmidler. Separate bad lå i kjellerne i de respektive bygningene.På 
guttesiden var det 18 vanlige klasserom, to sløydsaler og et naturfagrom. Sløyd og naturfag 
ble innført ved skoleloven av 1889. I tillegg kom overlærerens kontor, pauserom for lærerne 
og oppbevaringsrom for materiell. Et rom tjente både som lagerrom for sløydundervisningen 
og som barnebibliotek. 

 

 
Arkitektens tegning fra utvidelsen 1893. Til høyre ser vi den nye fløyen, markert med oransje.    
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Skolebygningene fikk også installert varmluftsanlegg, som for første gang ble installert i et 
eldre anlegg, og ikke minst fikk skolen elektrisk lys. 

Ved ombygningen ble fasadene totalt endret, og teglsteinsfasadene pusset. De opprinnelige 
stikkbuevinduene ble fjernet på de to skolebygningene, men ble beholdt på overlærerboligen. 

Anlegget fra 1890-årene har et enkelt, men velkomponert nyklassisistisk uttrykk. Skillet 
mellom etasjene er markert med enkle gesimsbånd og fasadene er artikulert med horisontale 
trekninger. Vinduene hviler direkte på gesimsbåndet. Skolehusene har ut mot Deichmanns 
gate og Møllergata to risalitter som er plassert symmetrisk på fasaden. Inn mot skolegården 
har fasadene risalitter som er symmetriske om rektorboligen. Bygningene avsluttes med 
valmete tak og en profilert gesims. Rektorboligen har samme fasadeutforming som de to 
sidebygningene, men proporsjonene er mindre. De opprinnelige stikkbuene over vinduene i 
fasaden er her bevart. Taket er også her valmet, men i mindre skala.  

Fasadene fra 1890-årene fremstår som meget godt bevart. Dører og vinduer er imidlertid for 
en stor del skiftet i senere tid. Vinduene i den opprinnelige pikefløyen er bevart, og er 
utformet som et t-postvindu med tre fag. Interiørene i den opprinnelige pikefløyen er sammen 
med interiørene i den opprinnelige rektorboligen også svært godt bevart. Det samme gjelder 
trapperommene med støpejernstrapper i den opprinnelige guttefløyen, trapperommene i den 
jentefløyen og trapperommene i den opprinnelige rektorboligen. 

 

 

 
 

Det nye skoleanlegget 1893 der kravene i Folkeskoleloven av 1889 er oppfylt.    
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Skoleanlegget med ny fløybygning og skur fra 1930-tallet. 

 
Høyeste elevtall hadde skolen omkring 1906 med 2.345 elever. Da foregikk undervisningen i 
flere skift. Befolkningsveksten i byen var betydelig, og mangelen på skoleplasser var stor. 
Mange barn sognet til Møllergata skole, og i årene 1918 til 1932 forelå omfattende planer om 
utvidelser og moderniseringer.  Møllergata skole ble igjen utvidet i 1933-34 ved 
Byarkitektens kontor, og anlegget fikk den formen det har i dag, bestående av fire bygninger 
og et leskur. Ved tilbyggingen på 1930-talle fikk skolen en ny fløy i vestbygningens 
forlengelse, samtidig som gymnastikkbygningen og privetene ble revet. Den nye fløyen ga 
plass for blant annet gymnastikksal og svømmehall, samt større spesialrom som sløydsal og 
musikksal.  

Fløyen fra 1930-tallet streker seg i fire etasjer med en underetasje og i tillegg kommer loft og 
kjeller. Bygningen har tre innganger. Hovedinngangen mot skolegården er markert med en 
balkong. Både inngangen fra skolegården og inngangen fra Deichmanns gate er markert med 
en innramning i umalt mineralittpuss som strekker seg i hele bygningens høyde, og den 
rammer inn også de høye, ruteinndelte trapperomsvinduene. En tredje inngang er ved leskuret, 
som ved en korridor leder inn til trapperommet mot Deichmanns gate. Bygningens fasade er 
pusset, malt gul som de øvrige delene av skoleanlegget og forøvrig helt uten dekor. De øvrige 
vinduene i fasadene er av ulik størrelse og utforming. I fasaden mot skolegården er vinduene i 
de to øverste etasjene i to fag og inndelt i seks ruter. Gymsalen har øverst høye tofagsvinduer 
inndelt i åtte ruter, og nederst mindre kvadratiske vinduer med fire ruter. I fasaden mot 
Deichmanns gate er vinduene i de tre øverste etasjene tofagsvinduer inndelt i seks ruter, de 
nederste etasjene er mindre med ulik størrelse og inndeling. Vinduene er av eldre opprinnelse 
selv om de ikke er de originale. Vinduspostene er i lys skifer utvendig og mørk skifer 
innvendig. Leskuret er sammenbygget med bygg C, og bygget vinkelrett på denne. Skuret 
som er oppført i betong med tette vegger på tre sider, er åpent med åtte søyler mot 
skolegården og har redskapsboder på hver ende. 
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Skoleanleggeti dag

Denopprinneligepikefløyen,byggB

Bygningens fasader fremstår som meget godt bevart, og vinduene er de opprinnelige mens
ytterdørene er skiftet.
Interiørene er svært godt bevart, selv om overflater er endret i senere tid, undervisningsrom er
delt opp med lettvegger og en god del dører er byttet ut. I tillegg til lettvegene er det i hver
etasje er etablert en tverrforbindelse mellom de to trapperommene, antageligvis ble dette
utført på 1960-tallet. Trapperommene har bevart de opprinnelige støpejernstrappene, og de
opprinnelige rekkverkene. Håndløperne er fint utformet med knotter for å hindre aking på
rekkeverket. På reposene er det dreide balustre som håndløperen er festet til. Trapper og
trappeavsatser har opprinnelig asfaltbelegg. Flere klasserom er bevart med opprinnelig
himling og synlige takbjelker, brystning, listverk og tavler med integrerte termometre. I tredje
etasje er skolens festsal som opprinnelig var skolestyresalen. Salen ble modernisert på 1950-
tallet. Salen har likevel bevart opprinnelig himling, tregulv, dører og listverk. Karakteristisk
for 1950-tall preget er taklampene og maleriene av Ivar H. Thorkildsen som dekorer begge
langveggene. Utsmykningen er nærmere behandlet til slutt i dette vedlegget.

Godt bevarte interiører fra pikefløyen
Kjelleren er endret i senere tid, mens loftetasjen med overlys fremstår med opprinnelig preg.
Skolebygningen har ikke vært i bruk på flere år, og den er nå under rehabilitering.
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Denopprinneligeoverlærerboligen,byggD

I 2000 ble bygningen omgjort til skolemuseum. Interiørene er godt bevart med opprinnelige
hovedtrapperom, baktrapp, himlinger, brystninger, listverk og noen opprinnelige dører.

Smijernsporter lukker passasjene mellom skolemuseet i den opprinnelige rektorboligen og
bygning A og B. Portene er av eldre opprinnelse, selv om de er vanskelig å tidfeste.

Godt bevarte interiører fra bygg D.
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Denopprinneligeguttefløyen,byggA

Bygningens fasader fremstår som godt bevart, selv om dører og vinduer er skiftet.
Trapperommene med støpte metalltrapper og rekkverk fremstår som godt bevart selv om
trappebelegg er skiftet ut med fliser i senere tid. I det som var den opprinnelige guttefløyen er
øvrige interiører endret med nye overflater, himlinger og dører. I noen av de mindre rommene
finnes imidlertid eldre himling bevart, dette gjelder også for biblioteket. Der, og i noen
gangarealer som støter til trapperommene, er også opprinnelige brystninger bevart. Takbjelker
er fremdeles synlige i flere rom.

Første skoledag 1953.
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Fløyenfra 1930-tallet,byggC

Bygg C har godt bevarte fasader til tross for utskiftning av utvendige dører og vinduer.
Bygningen er koblet sammen med bygg A med et trapperom. Dette trapperommet og
trapperommet som vender ut mot Deichmanns gate er godt bevart selv om veggflater er
oppmalt. De to trapperommene har et enkelt funksjonalistisk interiør med trapper og
trappeavsatser i lys grå terrasso. Rekkeverkene er i malt metall. Underetasjen rommer
svømmehall med garderober og dusjer. Etasjen ble rehabilitert i 2012 og har derfor få
originale elementer tilbake med unntak av benker med integrerte knaggrekker i garderobene
og eldre vasker som er gjenbrukt. Svømmehallen har bevart hovedformen og de opprinnelige
dragerne i taker er der fremdeles, men er etter Byantikvarens vurdering er ikke
svømmehalllenså godt bevart som gymnastikksalen.

Interiørdetaljer fra bygg C. Garderobebenkene er opprinnelige.
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Første etasje rommer gymnastikksal og garderober. Gymnastikksalen er av anselig størrelse 
og kunne opprinnelig deles i to. På kortsidene, over garderobene er det tribuner med originale 
benker. Gymnastikksalen er svært godt bevart, og er blant svært få bevarte gymnastikksaler 
fra 1930-tallet. Mot Deichmanns gate har salen et langsmalt lagerrom for oppbevaring av 
treningsutstyr. Skapinnredning med angivelse av hvor ulikt utstyr og redskaper skal lagres er 
bevart. Utenfor den ene graderoben ved hovedtrapperommet er det også bevart opprinnelige 
toalettavlukker.  

 

   
 
Tredje etasje omfatter flere større undervisningsrom og fjerde etasje omfatter flere arbeidsrom 
og kontorer. Også i disse etasjene er originale dører skiftet og himlinger og overflater er 
endret. I flere rom kan en likevel se de opprinnelige synlige takbjelkene og hulkilen som 
danner overgang mellom vegg og tak. 
 
 

Gymsalen, galleriet med benker og materialrommet.    
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Skolegårdenog utearealene
Den åpne skolegården lukkes mot nord av leskuret fra 1930-tallet. Skolegården er åpen og har
lekeapparater med en steininnramming bestående av store steiner mot Møllergata, ballbinge,
utemøbler, amfi og noen mindre trær plassert i hjørnet mot nordøst. Lekeapparatene og de
øvrige installasjonene er av nyer dato. På hjørne av bygg B er det et større tre og et mindre tre
står foran leskuret, i det nordvestlige hjørne. Skolen har forstøtningsmur mot Møllergata og
Wilses gate, og på denne løper et grønt gressbelte med flere større trær. Tre større trær mot
Møllergata og tre større trær, samt fire mindre trær mot Wilses gate. Mot Møllergata løper
også et enkelt utformet smijernsgjerde med port og store portstolper i betong. Portstolpene
bærer dekorative urner i den samme grove betongen som vi finner i portstolpene. Gjerde,
porten og stolpene er med stor sannsynlighet fra 1930-tallet og derfor et viktig og verdifullt
eldre element i skoleanlegget. Området mot Wilses gate var opprinnelig tenkt som et hage
eller parkmessig areal. I dag står det større trær i området som sammen med trærne mot
Møllergata og det grønne draget som løper på toppen av forstøtningsmuren, danner en viktig
grønn omramning av skoleanlegget.
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Arkitektene 
Jacob Wilhelm Nordan (1824 – 1892) var utdannet fra Den kgl. Tegneskole i Christiania 
under blant andre C.F. Grosch og Johan Henrik Nebelong, samtidig som han gikk i 
murerlære. Fra 1849-52 arbeidet han som Nebelongs assistent ved oppførelsen av Oscarshall. 
I 1851 og -53 fikk han statens reisestipend for håndverkere, for blant annet å studere ved 
Kunstakademiet i København, der han oppholdt seg fra 1852 til 1855. I studietiden reiste han 
dessuten til München, Wien og Nürnberg og var fra 1855 til 1856 assistent hos arkitekt, 
professor Niels Sigfred Nebelong i København. Nordan ble ansatt som lærer ved Tegneskolen 
i Christiania i 1856, men drev samtidig egen praksis, fra 1887 i kompaniskap med sønnen 
Victor.  

  
 
Bybrannen i 1858 skaffet Nordan en rekke oppgaver og muligheter for profilering, og hans 
tidlige produksjon omfatter arbeider som speiler et bredt historisk repertoar. Møllergata og 
Sagene fra 1861 var utformet i et middelalderformspråk – med inspirasjon fra gotikken. Dette 
knyttet an både til tidens løkke- og villaarkitektur, men også industriarkitekturne langs 
Akerselva og nye bygningstyper som bad og sykehus.  
 
Etter hvert arbeidet Nordan gjerne i florentisk ungrenessanse, gjerne med dvergarkader og 
konsoller i forbindelse med gesimsen. Pussede fasader og enkel detaljering kjennetegner disse 
bygningene, for eksempel Møllergata 19 – politistasjonen fra 1862-66. 
 
I senere år fikk arbeidene preg av tysk ungrenessanse med pussede detaljer kontrastert med 
upussede teglflater, muligens som følge av samarbeidet med sønnen. Ombyggingen av 
Møllergata skole 1892-93 har et nyklassisistisk og mer konservativt preg, med helpussede 

Opprinnelig trapp i bygg A og detalj fra brystning bygg B.   
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fasader uten partier med upusset tegl.  Møllergata skiller seg imidlertid fra 1880-tallets 
nyklassisistiske skoler ved at fasadedekoren i større grad ligger som murbånd i selve murlivet 
og ikke i dekorative elementer ”satt utenpå”.  
 
Nordan ble i stor grad benyttet i statlig og kommunal bygningsadministrasjon. Fra 1969-86 
var han Kirkedepartementets konsulent i byggesaker, dessuten førte han i en årrekke tilsyn 
med hovedstadens bygninger og var ved to anledninger medlem av en komité til revisjon av 
bygningsloven. Som kommunepolitiker satt Nordan i Christiania Formannskap fra 1878 til sin 
død. I tillegg hadde han styreverv blant annet i Christiania Haandverks- og Industriforening. 
 
Som departementets konsulent for kirkebygg, og eneansvarlig for dette fra 1869 ble Nordan 
med sine 96 kirker landets mest produktive kirkearkitekt. Mange ble oppført etter sammen 
tegning, overveiende som trekirker preget av sveitserstil og med detaljering i nygotikk. 
Generelt var Nordan kjent for å kunne løse bygningsoppgaver innenfor begrensede 
økonomiske rammer, noe som passet veldig godt i det kommunale byggeriet. 
 

  
 
 
Foruten folkeskolene Møllergata og Sagene med om-, på- og tilbygninger på 1800-tallet, 
tegnet Nordan Oslo katedralskole, senere Hammersborg skole i Akersgaten 73a (oppført 1878 
og revet i 1976), videre Christiania Borger- og realskole i Osterhausgaten 22 (oppført 1872-
74) og Oslo tekniske skole i Cort Adelersgate 3 (oppført 1888-89). Til dette kommer enkelte 
utenbys skoler. 
 
Nordan var en mer eller mindre åpenbar pådriver i byggesakene, ikke minst i tilknytning til 
forprosjektering av skoleanlegg. Han fremstår i det hele tatt som en av de mest 
innflytelsesrike personene i skolebyggeriet før 1890, også gjennom sin lærergjerning på 
Tegneskolen. 

Opprinnelig dør og originalvinduer, bygg B   
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Victor Nordan (1862-1933) gikk i kompaniskap med faren i slutten av 1880-årene, og 
deretter er det vanskelig å skille deres arbeider fra hverandre. Men det er tydelig at samspillet 
bidrar til å endre kontorets profil i mer moderne retning. Arkivmateriale peker i retning av at 
Victor var direkte involvert i prosjektet på Møllergata og at han overtok etter farens død i 
1892. Det er derfor naturlig å attribuere skoleutvidelsen til de to i fellesskap. Også Victor 
Nordman hadde en allsidig utdanning og praksis bak seg, fra Tegneskolen og studier i 
Tyskland og England og reiser i Vest-Europa og USA. Han hadde også flere verv og satt også 
som medlem i Kristiania formannskap 1899-01 og som bystyremedlem fra 1901-07. Han er 
særlig kjent for sine store sykehusprosjekter omkring i landet, med Diakonissehuset (1894) i 
Lovisenberggaten 15, Ullevål sykehus (1897-1926) og Dikemark (1905) som de første. 
 

 
 
 
Bygg A sett fra Deichmanns gate   
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Møllergata skole i et skolehistorisk og arkitekturhistorisk perspektiv 
Møllergata skole var Oslos første moderne allmueskole og sto ferdig samme år som både den 
nye Skoleloven og den nye Sundhetsloven av 1860 ble vedtatt. Christiania kommune foregrep 
loven med å ha bygget nytt anlegg som ”svarte på” alle nye pedagogiske og sanitære krav 
som fulgte av de nye lovene. Dette bidro nok også til at Christiania kom til å være en 
”førerhund” i skolebyggeriet århundret ut. For eksempel fikk Møllergata skole, som byens 
første, gymnastikksal, noe som deretter ble norm i skolebyggeriet, ikke bare i Christiania, men 
over hele landet.  
 
Møllergata kom som ”vert” for byens skoleadministrasjon også til opprettholde sin spesielle 
posisjon i Osloskolen. Dette kan være noe av årsaken til at Møllergata sto i fremste rekke på 
mange områder, den første skolen med elektrisk lys, helsesøster og tannlege og også den store 
ombygningen på 1890-tallet gjorde Møllergata til en mønsterskole i tråd med nye 
pedagogiske krav i Folkeskoleloven av 1889.  
 

 
 
Christianas skolearkitekter fikk en dominerende plass i skolebyggeriet i Norge. Mange av de 
samme navnene går igjen som skolearkitekter i byer over hele landet. De mest innflytelsesrike 
av dem hadde også stor påvirkningkraft og fikk betydelig gjennomslag i politiske fora. 
Gjennom det kom de til å prege også samfunnsfelt som kirkebyggeri, jernebane- og 
havneutbygging.  
 

Skolekjøkkenundervisning 1933.   
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Møllergata skole som kulturminne 
Møllergata skole har høy bevaringsverdi både som dokumentasjon over hovedstadens og 
nasjonens skolehistorie, og som viktig skolearkitektur fra andre halvdel av 1800-tallet med 
utvidelse på 1930-tallet. Skoleanlegget har i tillegg høy arkitektonisk verdi, en karakteristisk 
bygningsstruktur som ga rom for videre utvidelse. Utvidelsen fra 1930-tallet representerer 
skolens tilpasning til 1900-tallets moderne undervisning og skoledrift. 

Etter Byantikvarens vurdering utgjør Møllergata skole et svært viktig historisk skoleanlegg 
med stor skolehistorisk verdi, høy aldersverdi og høy miljøverdi som del av kulturmiljøet 
knyttet til Hausmannskvartalene. Anlegget er utformet med et nyklassisistisk preg, med en 
utvidet fløy og skur i karakteristikk funksjonalistisk stil. 

 

 

Møllergata skole fremstår med stor grad av opprinnelighet i fasadene fra 1890-årene og 
fremover, dessuten er interiørene i den opprinnelige pikefløyen og rektorboligen svært godt 
bevart, det samme gleder anleggets trapperom, gymnastikksal og garderobeområde. Det er 
knyttet høye bevaringsverdier til interiørene fra 1860- og 1890-årene som er bevart med 
opprinnelige trapperom, himlinger, brystninger, listverk, gerikter, samt flere opprinnelige 
fyllingsdører. 

 
 

Gymnastikkundervisning 1933 - linjegymnastikk.  
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Tegninger av fredningsobjektet 

 Fasadetegning av skolen 1861. Under sees planen, med gymnastikkbygningen midt i 
skolegården og priveter (utedoer) på hver side.  
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Den nye skolens langfasade mot Møllergata 1893 

Tegning til ny privetbygning 1893 med flere avtreder på pikesiden enn på guttesiden. 
Guttedoene var forsynt med skråstilt sete, et onaniforebyggende tiltak. Dette ble først avskaffet 
i Osloskolen på 1920-tallet 
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Møllergata 1893, med detaljtegning av gjerde/port.  

 

Funkisbygget fra 1933, fasade mot Deichmanns gate 
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Detaljtegning av interiør til tegnesalen, og garderobebenker og plassering av disse. 
Byarkitektens kontor 1933. 
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Plantegning og interiørtegning av gymsalen. Byarkitektens kontor 1933. 
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Vedlegg:  

IVAR TORKILDSENS UTSMYKNING AV MØLLERGATA SKOLES FESTSAL  

av kunsthistoriker mag.art. Gunnar Sørensen 

 

 

”Barn i virksomhet” (øverst) og ”Skolen og byen” Ivar Thorkildsen, tempera, 1952 
 

 
 

Under forberedelsene til Møllergata skoles 90-årsjubileum i 1951 ble det nedsatt en komité 
med ansvaret for realisering av en utsmykning i skolens festsal. Det resulterte i at Ivar Henrik 
Thorkildsen (1911 -1970) i 1950 fikk i oppdrag å utføre to temperamalerier på lerret, på 
henholdsvis 2 x 5 og 2 x 9 meter og tilpasset salen. Det viste seg at han ikke rakk å fullføre 
det omfattende arbeidet i jubileumsåret 1951, og først 29. februar påfølgende år kunne 
utsmykningen avdukes.  

 Samme år som Thorkildsen fikk oppdraget hadde han, i en alder av 39 år, 
avsluttet sine studier ved Statens Kunstakademi. Han var forholdsvis ukjent som maler, selv 
om han hadde opparbeidet seg en solid og variert utdannelse og yrkeserfaring. Han gikk på 
Statens håndverks- og kunstindustriskole fra 1931 til 37 og var utdannet både som treskjærer 
og kjemigraf. I tillegg hadde han gått i lære som malerikonservator hos bl.a. Nasjonalgalleriets 
Dørje Haug. Thorkildsen hadde også arbeidet som litograf før han i godt voksen alder kom inn 
på kunstakademiet i 1947, der han studerte under professorene Per Krogh og Jean Heiberg. 
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 Da kunstakademiet i 1956 opprettet en egen avdeling for grafikk ble Thorkildsen 
den første ansatte læreren, og under relativt spartanske forhold utviklet han avdelingen, 
samtidig som gjorde seg gjeldende med fargetresnitt der naturscener dannet det motivistiske 
utgangspunktet. Med slike arbeider ble han innkjøpt av både Nasjonalgalleriet, Bergen 
Billedgalleri og Statens Museum for Kunst i København. 

 Men allerede i 1950 må han ha framstått som lovende, for dette året fikk nok et 
oppdrag, nemlig utførelsen av en temporær utsmykning ved Oslo kommunes 
jubileumsutstilling på Frogner. Deretter dekorerte han i 1955 Bakke kirke i Skotselv, mens 
han i 1960 utsmykket både Bakkebøs kapell ved Egersund og bankettsalen i Sandefjords Park 
Hotell. Deretter påtok ikke den da nærmere 50 år gamle kunstneren flere slike oppdrag, og i 
en tiårsperiode fra 1960 arbeidet han hovedsakelig som formingslærer – ved Sofienberg, 
Rosenhof, Linderud og Skøyenåsen skoler i Oslo. 

Elever i hverdag og fest 

På det minste av Thorkildsens to malerier i Møllergata skole, ”Læreren” eller ”Barn i 
virksomhet”, skildres skolehverdagen. Til venstre utfolder viltre barn seg i skolegården, mens 
de som framstilles til høyre er i full aktivitet i klasserommet. I utgangspunktet dreier det seg 
altså om en forholdsvis umiddelbar illustrasjon av skolehverdagen, og slik at læreren befinner 
seg i sentrum for aktivitetene. Med sitt kroppsspråk uttrykker han ro og autoritet – men 
kanskje også ensomhet? Uansett fungerer han som en samlende skikkelse i det som egentlig 
er en stor og krevende figurkomposisjon, selv om den umiddelbart kan fortone seg som en 
endefram og noe naivistisk skildring. Dette gjelder ikke minst scenen med elevene i 
klasserommet. 

Det andre maleriet, ”Maidag” eller ”Skolen og byen” framstår som en enda mer 
krevende framstilling, ikke minst på grunn av det langstrakte formatet. Ved første blikk finner 
man ikke her noen like stram og samlet komposisjon som i ”Læreren”. Derimot oppnås 
helheten gjennom en rytmisk disponering barnegrupper langs billedflatas forgrunn, samtidig 
som denne barnefrisen bindes sammen av bakgrunnens bygningsrekke. 

Det er likevel langt fra noe tvungent over denne framstillingen av barna som utfolder 
seg i naturen. Fordi norske flagg vaier over byen, samtidig som også en av guttene svinger 
flagget, kan ”Maidag” henspeile på både nasjonaldag og på våryr lek. Flere av bakgrunnens 
bygninger lar seg forresten identifisere. Det dreier seg tydeligvis om en skildring av friluftsliv 
i nærheten av Oslo, og dermed befinner ikke barna seg så veldig langt fra skolen sin. 

En videreføring av mellomkrigstidens utsmykninger 

Sammenliknet med andre omtrent samtidige utsmykninger framstår maleriene i Møllergatas 
festsal som en tidstypisk ”skoledekorasjon”, idet de henvender seg til elevene litt på samme 
vis som tidens typiske skolebokillustrasjoner. Slike utsmykninger i tidlige etterkrigstid tilkom 
før den nonfigurative etterkrigsmodernismen slo igjennom i sekstiårenes norske kunst. Isteden 
knyttes forbindelsen til mellomkrigstidens utsmykningstradisjon, den såkalte ”freskoepoken”. 
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For Thorkilden må den tidens muralmalerier ha vært nærliggende forbilder idet hans 
arbeid tilkom rett etter at han på kunstakademiet hadde vært elev av Per Krohg. For Axel 
Revold, Alf Rolfsen og Krohg ble gjerne omtalt ”freskobrødrene”, idet sto for utformingen av 
mellomkrigstidens norske monumentalmaleri. I tillegg var Thorkildsens andre akademilærer, 
Jean Heiberg, sterkt engasjert i den formen for billedoppbygging som preget disse 
muralmaleriene. 

Det formale utgangspunkt var 1920-årenes klassiserende flatestil og en 
framstillingsform som bygget på erfaringer fra tiden omkring 1910, da både Krohg, Revold og 
Heiberg var elever ved Henri Matisses malerskole i Paris. En viss senkubistisk påvirkning 
kunne dessuten gjøres gjeldende, ikke minst i Krohgs bilder. 

I tillegg kom teoriene til den danske maleren og billedteoretikeren Georg Jacobsen 
som analyserte renessansekunsten og barokkens monumentalmalerier, med vekt på forholdet 
mellom rom og flate. Ikke minst i store veggmalerier gjaldt det å ikke ”bryte flaten”, g 
dermed måtte volumer og rom uttrykkes på annet vis enn gjennom naturalismens virkemidler, 
der motivet kunne oppleves som sett gjennom et slags ”hull i veggen”, og ikke som 
framstillinger på den. Fra 1935 til 40 underviste Jacobsen ved Statens Kunstakademi i Oslo, 
og det var Thorkildsens lærer Heiberg som i sin tid, sammen med bl.a. Revold, hadde søkt 
departementet om å få ham knyttet til institusjonen. 

Mens Europas gamle fresker hyllet sin tids åndelige og verdslige makt glorifiserte 
freskobrødrenes arbeider deres samtids forestillinger om de samfunnsbærende krefter, gjerne 
gjennom idealiseringer av funksjonene som ble ivaretatt i bygningene som man utsmykket. 
Dette gjaldt eksempelvis maleriene i lokalene til Oslos Lysverker og Telegrafverket, foruten i 
byens nye Deichmanske hovedbibliotek og i Sjømannsskolen på Ekeberg. 

Enda sterkere anskueliggjorde datidens utsmykninger forestillingen om det gode og 
rettferdige samfunn, tuftet på Norges forutsetninger og styresett, og gjerne med skildringer av 
anonyme arbeidere som representerte næringslivet. I slike scener er tydeligvis 
samfunnskonflikter og interessemotsetninger ryddet av veien, slik at kjernesunne 
hverdagshelter aksler slitet og har som felles mål å bygge landet. Begrepet nasjonsbygging 
står her sentralt, slik dette preget våre idealer og selvforståelse som nasjon til langt ut i andre 
halvdel av det 20. århundre. 

Til dette kom fremskrittstroen, som i freskene ble uttrykt i begeistrede skildringer av 
nettopp undervisning, vitenskap og ny teknikk. Men man kunne likeldes se tilbake på sagatid 
og norrøne myter – som i utsmykningene av Hersleb barneskole fra 1927 og 
Universitetsbiblioteket fra 1933. I dette spores riktignok en forskjell sett i forhold til 
tilsvarende utsmykninger i tidlig etterkrigstid. For mens man eksempelvis i Hersleb skoles 
utsmykning fra 1927 søker å inspirere elevene gjennom spennende framstillinger av 
timeplanens fag – som historie, geografi og naturfag, skildres gjerne barna selv i 
etterkrigstidens skoleutsmykninger. Det gjelder også Thorkildsens bilder og uttrykker vel at 
det nå var barna selv som sto i sentrum, mer enn fagene som man forventet at de tilegnet seg.  
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I mellomkrigstidens fresker ble tidvis persongalleriet utvidet til å omfatte 
framtredende representanter for norsk kultur- og åndsliv – som ved utsmykningen av Oslo 
rådhus. Men uansett var bildene fortellende, nærmest illustrerende og holdt i et lett begripelig 
og figurativt billedspråk. Kunstnerne søkte tydeligvis å få folk i tale – for å nære deres 
kunstinteresse, men kanskje også for å skape begeistring for rådende samfunnsidealer. 

Thorkildens utsmykning peker tilbake på freskobrødrenes illustrerende og fortellende 
monumentalmaleri. I hans ene maleri hylles lærerens kall og i det andre sunnhet og friluftsliv. 
Som hos forgjengerne baserer han framstillingene på stram figurkomposisjon, samtidig som 
bruken av tempera, med sitt matte og tørre preg, i motsetning til den glatte og fete oljefargen, 
har noe til felles med freskens virkning. For det var den foretrukne teknikken for 
mellomkrigstidens monumentalmalere – derav navnet ”freskoepoken”. 

”Maidags” husfasader gir dessuten assosiasjoner til kubismen, noe som også trekker 
forbindelser til noen av mellomkrigstidens monumentalmalerier, og da særlig dem som Krohg 
og Aage Storstein utførte. I ”Læreren” spores likeledes en tendens til å la billedflaten bestå av 
ulike ”rom” eller ”scener” – som en form for ”titteskap” – som komponeres sammen. Noe 
tilsvarende karakteriserer Alf Rolfsens utsmykning fra 1925-26 av Laugssalen i Oslo 
Håndverker- og Industriforening samt Krohgs utsmykning fra 1929 av Ullevål Sykehus, 
foruten hans utsmykning fra 1936-38 av Fysikkbygningen på Blindern og hans umiddelbart 
påfølgende utsmykning av Oslo rådhus. 

Utsmykninger i tidlig etterkrigstid  

I denne byens storstue kulminerte freskoepoken omkring midten av århundret, selv om preget 
ble videreført i en rekke arbeider, og særlig dem som freskobrødrene og deres krets uførte, 
foruten i utsmykninger skapt av omtrent jevngamle eller litt yngre kolleger som sto dem nær. 

Revold-eleven Karl Høgberg utførte allerede i 1931–33 fem større veggfelter i 
oljemaleri til Tøyen skoles såkalte ”Eventyrværelse”. Som navnet tilsier dreide det seg om 
frie og frodige eventyrmotiver. Deretter utførte han andre utsmykninger i mellomkrigstiden, 
og ikke minst til Oslo rådhus, og i 1947 videreførte han dette i en utsmykning av arbeidernes 
spisesal i Grorud Jernvarefabrikk. 

Høgbergs framstillingsform og komposisjon virker friere, kanskje også noe løsere, enn 
den som kjennetegner de ”egentlige” freskobrødenes arbeider – og for så vidt Thorkildsens 
utsmykning. Det mer spontane og intuitive preger dessuten Revold-eleven Reidar Aulies 
arbeider. Både hans maleri i Oslo rådhus og hans fem veggfelter i tempera fra 1941 til Tåsen 
aldershjem preges av denne kunstnerens umiskjennelige, halvt naivististiske form, slik dette 
preger hans øvrige romutsmykninger, både fra før og etter krigen. Her skal nevnes troskyldige 
landskaps- og eventyrmotiver i Gamlebyen og Hegdehaugen skoler i 1948 samt hans skildring 
fra 1956 av ”Det første 17. mai-tog i Norge” i Høybåten skole. Også Finn Nielssens 
bedriftsutsmykninger, eksempelvis i Milgården, Norsk Brændselsolje AS fra 1950 og hans 
ikke lenger eksisterende, kafé- og butikkdekorasjoner kan nevnes. 
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Velmenende for barn og ungdom 

I kommunal sammenheng var det særlig skoler og barneinstitusjoner som i årene etter krigen 
ble tilgodesett med utsmykninger. I 1949 utførte Svallaug Svalastogas tre felter i 
freskoteknikk, ”Bjørnen og ulven” til Bestum barnehjem, Eli Silseth sto for det store 
oljemaleri ”Guttene på flåten” fra 1950 til Furuset skole mens Lise (Nicolaysen) Christensen 
to år senere igjen utførte fire relativt store oljemalerier til Huseby skole.  

Både innholdsmessig og formalt minner disse arbeidene, og ikke minst sistnevntes, om 
Midelfarts ”Det gror” og Revolds ”Fiske og jordbruk” i rådhuset. Alene titlene på 
Christensens arbeider – ”Seterbilde fra høyfjellet”, ”Innhøstingsarbeid”, ”I frukthagen” og 
”Ved sjøen” – røper dessuten slektskap med Thorkildsens ”Maidag”. Noe av hensikten med 
slike utsmykninger var nok å tillempe billedspråket i retning av ”skolebokillustrasjoner”, 
samtidig som det hviler noe kjernesunt over skildringene – noe som bringer tanken hen på 
skolebespisning og helsebringende uteliv. Dessuten fornemmes pedagogens glede over bilder 
som nærer interessen for norsk natur, karakteristisk nok gjerne slik det kunne fortone seg litt 
unna det bymiljøet der skolene befant seg. 

Men selv om slike utsmykninger dermed var motivmessig tilpasset virksomheten som 
foregikk i bygningene, søkte man ikke å knytte noen nærmere formal eller komposisjonell 
forbindelse til den arkitektoniske utformingen av rommene der de inngikk. I likhet med 
freskobrødrene synes det som om kunstnerne var tilfredse med å fylle de gitte eller 
tilgjengelige veggfelter med billedframstillinger, enten disse ble påført direkte, malt på plater 
eller, som ved Møllergata skole, på lerreter tilpasset de aktuelle flatene. 

Andre referanser 

Til en viss grad peker figurene i Thorkildsens bilder tilbake til nyklassisistiske framstillinger 
på 1920-tallet, noe som særlig gjelder hans framstilling av tittelfiguren i ”Læreren”. Dermed 
minner det om en særpreget eldre skoleutsmykning i Oslo, nemlig Bjarne Ness’ 2,4 x 8,4 
meter store ”Seierherren vender hjem” fra 1927 – utført i olje på mur til Østensjø skoles 
gymnastikksal. Ness’ relativt omfattende produksjon tilkom innen et kort tidsrom, idet han 
døde allerede som 25-åring, og selv om flesteparten av hans arbeider var i lite format virker 
de monumentale i uttrykket og røper hans potensial som romutsmykker. 

Det bekrefter utsmykning på Østensjø, der hyllesten av en ung rytter kan tolkes som 
en geniframstilling eller gi uttrykk for kunstnerkallet. Selv om Østensjø-utsmykningen viser 
formale impulser fra Revolds undervisning, utgjør den som helhet en karakteristisk og 
selvstendig form for tjuetallsklassisisme. Tematisk har den like lite å gjøre med freskoepoken 
som med Thorkildsens utsmykning. Men da sistnevnte sto foran utførelsen av en større 
skoleutsmykning, må det ha vært nærliggende å forberede seg ved å studere byens tidligere 
utsmykninger av tilsvarende lokaler – og framstillingsformen synes å antyde at Østensjø-
utsmykningen hadde gjort inntrykk. 

Det gjør det også nærliggende å sammenlikne Møllergatas utsmykning med et 
monumentalmaleri som ble utført omtrent samtidig, av den drøyt 30 år gamle Heiberg-eleven 
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Thore Heramb. I 1947 vant han konkurransen om utsmykningen av Herredsstyresalen, den 
såkalte Akersalen, i Aker kommunes administrasjonsbygg i Trondheimsveien. Året etter sto 
det 2,8 x 4,8 meter store maleriet ”Fossen” ferdig. Her brukte Heramb Akerselva som 
sammenbindende element i det Aker-landskapet som den renner gjennom, og til 
framstillingen hører fabrikker, en bro og en mann i båt. Fra tidlig i 40-årene dyrket Heramb en 
noe forenklet figurasjon beslektet med Aulies og Høgbergs.  ”Fossen” preges likevel av en 
strammere form, og man aner kunstnerens interesse for moderne ikoner som Picasso. Også 
dette arbeidet må Thorkildsen ha kjent til. 

En tidstypisk utsmykning 

Maleriene i Møllergata skoles festsal rommer dermed karakteriske trekk fra ulike former for 
norsk figurativ romutsmykning gjennom tretti år. De to bildene er typiske for tiden da de 
tilkom, samtidig som de særlig utmerker seg gjennom en ambisiøs og krevende 
figurkomposisjon. Sammenholdt med Thorkildsens lyriske fargetresnitt speiles et fasettert, om 
ikke omfattende kunstnerskap som i dag er lite påaktet. Både som tidstypisk dokument og 
som karakteristisk kunstverk fortjener Thorgersens utsmykning av Møllergata skole interesse. 

 


