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Geografisk plassering og reguleringsmessig status
Tors gate 1 ligger på Frogner i et nærmiljø hovedsakelig bestående av bevaringsverdig
murgårdsbebyggelse i kvartalsstruktur samt bevaringsverdig og bevaringsregulert
frittliggende villabebyggelse.
Eiendommen er regulert til byggeområde for boliger S-2255, 28.07.77, med endrete
reguleringsbestemmelser S-2937, vedtatt 01.10.87. Her heter bl.a. det i § 7: ”I denne
reguleringsplan er det ikke tatt stilling til bevaringsspørsmålet.”
Fredningskart
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Omfanget av fredningen
Fredningsforslaget etter kml § 15 omfatter murgårdsbebyggelse i Tors gate 1 med GABnummer 80507046.
Fredningen av bygningen omfatter bygningens eksteriør og port- og trapperomsinteriører,
baktrapper og tørkeloft, samt hovedkonstruksjon og hovedstruktur, se nærmere definert
nedenfor.
Forslag om fredning etter kml § 19 omfatter bakgården, samt fortausarealer mot Tors gate og
Odins gate. Området er avmerket på vedlagte kart datert 12.02.13.
Formålet med fredningen
Formålet med fredningen er å bevare Tors gate 1 som en av de viktigste murgårdene i
jugendstil i Oslo fra begynnelsen av det 20. århundret, og som enestående bygårdsarkitektur
med dekor preget av en blanding av jugendstil, dragestil og norrøn sagastil. Videre er formålet
med fredningen å bevare murgårdsfunksjonen med leilighetenes støttefunksjoner i trapperom,
baktrapper og loft.
Fredningen skal sikre murgården i seg selv, bakgården fredes etter kulturminnelovens § 19 for
å sikre opplevelsen av eiendommen som helhet.
Fredningen av bygningens eksteriør skal sikre bygningens arkitektur, og innebærer at
fasadeutformingen, det arkitektoniske utrykket, fasadedekor, opprinnelige vinduer, dører med
omramminger, balkonger, all detaljering, gatelykter i smijern, samt materialbruk og overflater
skal opprettholdes.
Formålet er videre å bevare eiendommens opprinnelige hovedstruktur med bakgård, og dens
opprinnelige innvendige hovedstruktur og hovedkonstruksjoner i tilknytning til hoved- og
baktrapper, portrom, tørkeloft og leiligheter. I hovedkonstruksjonen inngår bygningens
bærende og avstivende midtvegg (hjerteveggen), pipestokkene og pipene, etasjeskillene og
takkonstruksjonen.
Formålet med fredningen av interiørene i hovedtrappene, portrommet, baktrappene, samt de
to tørkeloftene, er å bevare det opprinnelige arkitektoniske og bygningsmessige uttrykket,
med alle opprinnelige overflater, bygningsdeler og detaljer som for eksempel dekorative
brystninger og veggfriser, utskårne dørblader og døromramminger, andre tidstypiske
bygningselementer som dører, trapperekkverk, tavle over beboere, lamper, dørvridere, beslag,
gulvbelegg, luker for koks i baktrappene m.v. Videre skal fast inventar bevares som en
integrert del av interiøret.

Forslag til 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 bygningen eller deler av denne.
2. Det er ikke tillatt å bygge om bygningens eksteriør, hovedkonstruksjon, hovedstruktur,
eller interiører i portrom, hovedtrapperom, baktrapper eller tørkeloft.
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3. Utskifting av bygningselementer eller materialer, forandring av overflater eller annet
arbeid ut over vanlig vedlikehold av bygningens eksteriør, hovedkonstruksjon og
fredete interiører, er ikke tillatt. Unntatt er eventuelle tilbakeføringer, jf. pkt 5.
4. Alt vedlikehold og all istandsetting skal skje med materialer og metoder i samsvar
med opprinnelige håndverksmetoder og bygningenes egenart, og på en måte som ikke
reduserer de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene.
5. Tilbakeføringer 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.
For områdefredningen etter § 19 gjelder:
6. Innenfor det fredete området må det ikke settes i verk tiltak, gjøres endringer eller
bruksendring som kan svekke opplevelsen av den fredete bygningen, eller på annen
måte motvirke formålet med fredningen. Eventuelle endringer skal forelegges
forvaltningsmyndigheten, og vil kreve dispensasjon fra fredningsvedtaket.
Foto av Tors gate 1
Fasader mot gate

Tors gate 1 ligger på hjørnet av gatene Odins og Tors
gate – oppkalt etter de to norrøne gudene med samme
navn.

Fasade mot Tors gate med hovedinngangsparti og en
balkongrekke på enden.
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Fasaderelieffene er utført i en forfinet dragestil.

Gården har originale vinduer.

Lykten bæres av en smijernsdrage.

Løver i dragestil vokter inngangsdøren.
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Hovedinngang mot Tors gate, dørblad med utskjæringer med norrøne motiv, omkranset av en kraftfull
granittomramming kronet med voktende granittløver i dragestil.
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Detalj av utskjæringene i dørens sidefelt.

Dekorativ frise i sagastil i øvre del av dørbladet.
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I nedre del av døren er det skåret ut en norrøn scene som viser en konge og en dronning, til høyre for disse to ser
vi prinsesser som vinker fra en balkong. Under dem er seks prinsesser i rekke, med bøyde hoder, og helt nederst
tre vikinger med hjelm, skjold og hest.
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Balkongene har et løpende dekorativt relieff som
avslutning øverst

… og bæres av konsoller utformet som løvelignende
fabeldyr.
I forbindelse med oppgradering av balkongen i 1990tallet, ble balkongene utbedret og de løvelignende
fabeldyrene som er balkongene konsoller balkongene
ble gjenskapt i gips.
Vi finner tilsvarende balkongrekker på fasade mot
Odins gate og på fasade mot Tors gate.
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Fasade mot Odins gate med bygningens andre inngang, som gir adkomst til portrom, den andre hovedtrappen
og bakgård.

Inngang fra Odins gate.

Døren har et utskåret relieff som viser Tor med
hammeren.
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Fasader mot bakgård

Bakgårdsfasadene er slettpussede med opprinnelige vinduer intakt. Bygningen er oppført med luftebalkonger i
tilknytning til baktrappenes tre øvre etasjer.

Alle vinduer i bakgårdsfasadene er også originale.
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Opprinnelig inngangsdør til baktrapp.

Opprinnelige kjellervinduer og vinduer for øvrig.

Inngangsdør til baktrapp i fløy mot Odins gate er
opprinnelig, men påslått stående 50-talls panel.

Inntrukket adkomst til portrom fra bakgård med
originale dører.

13

Bakgården framstår i dag som en i hovedsak gresskledd flate, med gangbaner med nyere betongheller, fire eldre
styvete trær inn mot tomtegrensene, en del nyere vegetasjon, blomsterbed inn mot fasadene, samt nyere
huskestativ og trampoline. Mot naboeiendommene er det nettinggjerder, delvis kledd med klatreplanter.

Bevokst nettinggjerde mot naboeiendom og styvet tre.

Gangbane i betongheller frem til inngang baktrapper.
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Hovedtrapperom

Hovedtrapperommet ligger mot Tors gate og framstår som bygningens mest forseggjorte trapperom.
Trapperommets dekorative elementer i form av veggdekor og utskjæringer på inngangsdører og døroverstykker
er utformet i jugendstilens formspråk, men sterkt preget av norrøn stilt. I trapperommet finner vi opprinnelige;
trapper med terrazzo i nedre del og tre fra første etasje og videre opp, stukkatur og veggdekor, himlinger,
inngangsdører, smijernsrekkverk, håndløper, samt til dels opprinnelig belysning og beslag.
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Hovedtrapp sett fra innside inngangsdør.

Mot inngangsdør; dekorativ brystning og frise mot
tak.

Sett mot første repos og inngangsdør.

Dør til kjeller rett innenfor hovedinngangsdør.
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Forseggjort døroverstykke på døren inn til kjellerbodene, plassert rett innenfor hovedinngangsdøren. Døren
voktes av to liggende løver.

De opprinnelige navnetavlene på veggen rett innenfor hovedinngangsdøren er bevart og bærer ikke preg av å
være spesielt utformet i drageinspirert jugendstil.
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Abstrahert trappemegler med løvehode i norrøn
jugendstil i markerer begynnelsen på trappen og
brystningen med slange- og dragedekor.

Det nedre trappeløpets brystning avsluttes mot reposet
med en bevinget vikingsskikkelse med hjelm og
slangekropp – han holder en abstrahert håndløper.

Kloke ugler framstår som stiliserte kapiteler på de
fremskutte partiene som danner søyler omkring
overgangen til første etasjes repos.

Frise med repeterende ørner med sverd i flammehav
avslutter veggflaten mot himlingen.
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Portrom mot Odins gate.

Detalj av utsmykking av brystning i portrom mot Odins gate.
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Detalj fra dører i potrom mot Odins gate.

Trapperomsdør i traperom mot Odins gate. Dørene i traperommet har ulik dekor.
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Baktrapper

Baktrapp i fløy mot Tors gate. Gårdens to baktrapper framstår autentiske med alle opprinnelig bygningsdeler
intakt. I trapperommet finner vi opprinnelig; tretrapp, rekkverk med dreide balustre, trappemeglere, håndløper,
inngangsdører, dører til utvendige balkonger i de tre øverste etasjer, inngangsdører, vinduer, vridere, beslag,
gerikter, foringer, listverk og himlingspanel.

Baktrapp i fløy mot Tors gate. Inngangsdør til
baktrapp sett fra første etasje.

Inngangsdør sett fra kjeller.
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Opprinnelig malt tretrapp.

Trappemegler, dreide balustre og håndløper.

Opprinnelige dører til leiligheter, balkonger og loft.

Opprinnelige vinduer.
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Baktrapp i fløy mot Odins gate.

Baktrapp i fløy mot Odins gate. Opprinnelig dør, med vrider og ringerklokke.
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Kjeller

Kjelleren framstår som godt bevart med bryggerhus, opprinnelige boder og forseggjorte fyllingsdører som
opprinnelig var malt i en olivenbrun nyanse. Himlingen er plateslått med nyere himlingsplater, antagelig
pågrunn av etterisolering mot kjeller.

Vegg mot bakgård i bryggerhuset, bygningens opprinnelige vaskerom, fremstår intakt med pussete vegger,
opprinnelige vinduer og vaskekar i betong.
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Bryggerhus med vaskekar i betong.

Heis for transport av vask fra kjeller til tørkeloft. Kjellerdør med original faresetting.
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Loft

Tørkeloftene framstår som svært godt bevart med boder og areal for tørking av tøy.
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Heis for transport av vask fra kjeller til tørkeloft.
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Detalj av heis for transport av vask mellom kjeller og loft.

Nedfellbart bord for vask.
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Odin med en av hans to ravner, ”Hugin” og ”Munin”
på skulderen.

Tor med hammeren, i en vogn trukket av to bukker,
flyr over hovedinngangsdøren mot Odins gate.

Beskrivelse av fredningsobjektet
Bygningens arkitekturuttrykk og utforming
Tors gate 1 ble tegnet av byggmester og arkitekt Syver Nielsen (1878-1927) og oppført i 1913
for malermester Carl Waagaard. Murgården ligger på hjørnet Odins gate – Tors gate på
Frogner i Oslo. Tors gate 1 er del av området Bygdøy allé – Elisenberg, er oppført i
Riksantikvarens NB!-register over nasjonale kulturmineinteresser i by.
Det opprinnelige Elisenbergløkken var fram til 1890-årene ubebygd. Strøket ble ikke fullt
utbygget før krakket i 1899. Omkring 1910 skjøt byggevirksomheten igjen fart. Etter hvert ble
de fleste hullene i husrekken fylt av gårder i såkalt ”Frogner-jugend”. Den fremste
eksponenten for denne jugendstilen var arkitekt Syver Nielsen. Den markante hjørnegården
regnes som et av arkitekt Nielsens mest interessante arbeid, og som en av Oslos mest
karakteristiske gårder i jugendstil.
Bygningens grunnplan er vinkelformet og har gårdsrom som støter til kvartalets øvrige
gårdsrom. Gården er opprinnelig tegnet med tre leiligheter i hver etasje. Leiligheten er tegnet
med kjøkken, bad med vannklosett, pikeværelse, anretning, entré, stue, spisestue og ett til to
soverom. Den mest monumentale hovedinngangen er vendt mot Tors gate. Mot Odins gate er
inngang til portrom og et annet hovedtrapperom. Foruten hovedtrapperommene har gården to
baktrapper som går mellom kjeller og loft, og som leder ut til bakgården.
Eksteriør
Bygningen er utformet i jugendstil, rikt dekorert med individuelt utformete fasadeelementer
og detaljer i norrøn sagastil og dragestil. Deler av bygårdens dekor framstår inspirert av de
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tilstøtende gatenes navn som er oppkalt etter de norrøne gudene Tor og Odin. De to
inngangsdørene er i rikt utskåret i sagastil, og inngangsdøren mot Odins gate viser Tor med
hammeren, i en vogn trukket av hans to geitebukker, i kamp med to fallende menn – og over
guden lyner og tordner det.
Murgården er oppført i en sen jugendstil med asymmetriske fasader. Bygården hjørne er
spesielt markert, med balkonger båret av fabeldyr, samt vertikale smale pilasterlignende
elementer som strekker seg over andre og tredje etasje. Både balkongene og felter under
vinduene har dekorative relieffer i jugendstil som bidrar til en ytterligere framheving av
murgårdens hjørne. I den øverste etasjen løper det dekorative bånd, som del av markeringen
av hjørnet. Fasaden avsluttes med en klassiserende gesims.
Tors gate 1 har en høy sokkeletasje i likhet med flere at murgårdene på Frogner som er
fundamentert direkte på fjell. Sokkeletasjen har en brystning forblendet med hugget, rødlig
granitt. Nederste delen av brystningen har glatte granittplater. Feltene mellom vinduene er
pusset, og etasjen avsluttes med et gesimsbånd og et bånd i pusskvader med innslag av
dekorative felter med dragestillignende ornamentikk. Virkningen av den massive
sokkeletasjen er noe svekket ved dagens oppmaling av fasaden. Foto fra 1975 i Byantikvarens
fotoarkiv, viser at feltet mellom vinduene antageligvis har vært umalte, og slik har de pussete,
umalte flatene bidratt til større tyngde i sokkeletasjen.
Dagens fargesetting av fasadene er heller ikke den opprinnelige. Hele fasadene kan
opprinnelig ha stått umalte. Umalte pussfasader kjenner vi fra jungendbygninger i Trondheim
og Ålesund, i de aller fleste tilfellene er disse fasadene blitt overmalt i ettertid.

Foto av Tors gate 1, 1975 (Byantikvarens fotoarkiv)
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Den monumentale hovedinngangen er omrammet med glatthugne granittelementer. Stiliserte
løver med ornamentalt utformede kropper i dragestil, vokter hovedinngangen og er integrert i
døromramningens massive overligger. I dørens overligger er også husets gatenummer hugget
inn. Hovedinngangen har overlys i form av et langsmalt sprossevindu. Vinduet er omrammet
av kvaderelementer, også disse er i glatthuggen granitt. Over døren henger en lykt i smijern.
Gatelykten og selve opphenget er kunstferdig utformet i et raffinert jugendstiluttrykk.
Eksisterende inngangsdør er i tre og har enkel ornamentikk i sidefeltene, skåret dørspeil og et
øvre speil som også har dekor, over dørens tredelte vindusfelt.
Inngangsdøren mot Odins gate hare ikke den samme monumentale innramningen som
hovedinngangen, men døren har de samme sidefeltene, utskårne speil og et rikt skåret
overstykke. Vindusfeltet og gatelykten er tilsvarende som for hovedinngangen. Gatelyktens
oppheng i karakteristisk dragestil er imidlertid noe forenklet.

Dekorative relieffer på fasade mot Tors gate, tydelig påvirket både av dragestil og samtidens store interesser for
norrøne motiver.

Eksisterende vinduer er opprinnelige. Murgården har ulike vindusformater og vindustyper. De
største vinduene har tre fag og er utformet med krysspost. De mindre vinduene er i trefag og
har småruter, noen vinduer har ett fag og overfelt.
Hjørnet markeres med et kraftfullt tårnbygg med tre takarker. Opprinnelige tegninger viser et
mindre tårn med spir som avslutning på hjørnetårnet, dette mangler i dag og har antageligvis
aldri blitt oppført. Taket var opprinnelig kledd med tungeskifer i henhold til eldre foto. I dag
er taket tekket med metallplater, fra slutten av 1980-tallet.
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Sammenlignet med de opprinnelige fasadetegningene er Tors gate 1 oppført i det store og hele
slik den ble tegnet. Vi finner noe avvik fra original tegningene når det gjelder
vindusutforming og vindusformater, utforming av balkongene og i bygningsdekoren.
Bakgårdsfasadene er slettpusset og har de opprinnelige vinduene bevart. I til knytting til de to
baktrappene er det oppført enkle luftebalkonger i de tre øverste etasjene. Bygningen sokkel
hat detaljer i hugget granitt, og opprinnelige dører er bevart. Inngangsdør til baktrapp i fløy
mot Odins gate er også opprinnelig, men er påslått 50-talls panel.
Trapperomsinteriører
Hovedtrapperommet mot Tors gate er murgårdens mest forseggjorte trapperom.
Trapperommet har opprinnelige trapper i terazzo i nedre etasje og i tre fra første etasje og
videre oppover, samt opprinnelig stukkatur, brystninger, himlinger, inngangsdører,
håndløpere og til dels opprinnelig belysning og beslag. Tak- og veggflater er senere pusset
opp. Trapperommets dekorative elementer som veggdekor, brystninger og utskjæringer på
inngangsdører og døroverstykker er utformet i jugendstil, med sterkt innslag av dragestil.
Portrom og trapperom mot Odins gate er også godt bevart med dekorerte brystninger, friser og
skårne dørblader. Trapperomsdørene har ulik skåren sagastilsdekor.
Baktrappene framstår som autentiske med alle opprinnelige bygningsdeler bevart. I
trapperommene finner vi opprinnelig tretrapp, rekkverk med dreide balustre, trappemeglere,
håndløper, inngangsdører, dører til luftebalkonger i de tre øverste etasjene, vinduer, vridere,
beslag, foringer, listverk og himlingspanel. Baktrappenes fargesetting er delvis opprinnelig
eller av eldre karakter.
Kjeller og loft
I kjelleren finnes to bryggerhus. Brygerpannene er imidlertid gått tapt, og de opprinnelige
støpte vaskekarene står kun tilbake i ett av de to bryggerhusene. Takhøyden er usedvanlig
høy. Ellers framstår kjelleren som godt bevart med pussete flater og fyllingsdører. Fra
kjelleren går det heis opp til det ene av tørkeloftene, for transport av vask.
De to tørkeloftene har boder og areal for tørking av tøy. De svært godt bevarte tørkeloftene
har stor kulturhistorisk verdi som vitnesbyrd over noe av det liv og virke som utspant seg i
bygården.
Arkitekt Syver Nielsen (1878-1927) og ”Frognerjugend”
Syver Nilesen etablerte seg som arkitekt i Kristiania omkring 1900, og er best kjent for sine
arbeider i enkel jugendstil, spesielt arbeidene etter 1910 i den såkalte ”Frognerjugend” som vi
finner gode eksempler på i Bygdøy allé, Odins gate, Tors gate, Frederik Stangs gate og
Thomas Heftyes gate. Bak disse murgårdene står blant annet også arkitekt Gustav Lorentz
Gulbrandsen (1871-1942).
I området står Syver Nielsen bak Odins gate 21-27 (1911), Bygdøy allé 25 og 27 (1914),
Bygdøy alle 45 og 47 (1912 og 1910), Thomas Heftyes gate 44 (1915), Thomas Heftyes gate
52-62 (1914-1918) og Frederik Stangs gate 40-44 (1915-18). Mellom 1900 og 1905 tegnet
Nielsen også Løvenskiolds gate 6, 8, 9 og 10.
Odins gate 21, 23, 25 og 27 er fire murgårder med identisk utforming. Gatefasadene har en en
behersket men frodig og figurativ dekor i tilknytning til de øverste balkongene og gesimsen.
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For øvrig finner vi også detaljer med mer nasjonalromantisk inspirasjon bl.a. fra tradisjonell
treskurd. Disse fire bygårdene viser ingen drage- eller sagastilpåvirkning i de dekorative
fasadeelementene slik som Tors gate 1.
Løvenskiolds gate 6, 8, 9 og 10 er utformet i en mer enkel og stram jugendstil med
fremskutte karnapper mot gate.
Leiegårdene i Bygdøy allé 25 og 27 (1914) er kraftig ornamenterte bygninger beslektet med
hans noe mer forfinede leiegårder i Bygdøy allé 45-47 (1911-12).
Tors gate 1 (1913) er nok Syver Nielsens mest særegne murgård arbeid. Både i
pussornamenter og i smijern trer fabelfigurer frem, og bidrar til å skape et helt spesielt
jugendstilseksteriør. Begge inngangsdørene er utført i rikt utskåret tre. Disse minner om
dørene i de enklere gårdene i Odins gate 21, 23, 25 og 27, men her stopper øvrige
likhetstrekk.
Jugendstil i Oslo
Art nouveau eller jugendstil hadde sin blomstringstid i Norge etter stilens gjennombrudd ved
Verdensutstillingen i Paris i 1900 fram til 1914. Stilen er først og fremst dekorativ, og den
hadde til hensikt å integrere arkitektur, billedkunst og kunsthåndverk til et hele. Jugend
frigjorde seg fra de klassiske stilforbildene, og brukte naturens egne former enten direkte eller
i en stilisert form. Linjen var stilens viktigste uttrykksform, enten i en buktende form eller i
rette linjer. I Norge fikk vi en særpreget avart av jugendstilen der stilen tar opp i seg
elementer fra dragestilen. Om dette sier Jan-Lauritz Opstad følgende i boken Norsk Art
Nouveau, side 13:
”Den kommer særlig til syne i den ”shwung” og mykt bølgende karakter drageslygningen
fikk, og i dragemotivene som ble stilisert i så sterk grad at de ikke lengre kunne gjenkjennes.”
Den fremste eksponenten for denne raffinerte dragestilen var arkitekt Henrik Bull (18641953) som er arkitekten bak blant annet Historisk museum, men vi gjenkjenner noe av dette
raffinerte stiluttrykket også i fasaderelieffene i Tors gate 1. I perioden var norsk kunshåndverk
og kunstindustri viktige elementer i oppbygningen av den nye selvstendige nasjonen. Videre
ble jugendstilens sammenblanding med dragestil og andre elementer hentet fra vår norrøne
fortid og saga, viktige for utformingen av vår nasjonale identitet. Kunstneren Gerhard Munthe
(1849-1929) var helt sentral i tiden. Munthe er kjent for sitt arbeid med utgivelsen av Snorre
Sturlasons Kongesagaer som ble startet i 1896, utformingen av Eventyrværelset på
Holmenkollen hotell i 1896 (brant i 1914), Den første norske salen på Venezia Biennalen i
1907 og ikke minst interiørdekorasjonene i Håkonshallen i Bergen (1910-1915, brant i 1944).
De harpespillende havfruene som vi finner som fasadedekor i Tors gate 1, er et motiv som
Munthe ofte benyttet i sine romdekorasjoner blant annet på musikkgalleriet i Håkonshallen.
Fasaderelieffene og andre dekorasjoner i Tors gate er typiske for tiden og miner mye om
Munthes dekorasjoner selv om de nok ikke er utformet av Munthe selv eller direkte kopier av
annen kjent romdekor.
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Vignetter utformet av Gerhard Muthe til Snorre

Jugendstilen satte ikke noen vesentlig preg på hovedstaden, fordi byen led store økonomiske
tilbakeslag ved eiendomskrakket i 1898-99. Byggevirksomheten avtok dramatisk, og fram
mot 1905 ble det bygget langt færre boliger enn på 1890-tallets annen halvdel. Dessuten forlot
mange arkitekter hovedstaden for å delta i oppbyggingen av Ålesund som brant i 1904.
Mange av disse arkitektene vendte tilbake til Kristiania og utformet bygninger i jugendstil,
mens andre hadde utviklet et jugendformspråk lenge før avreisen. Arkitekter som Kristen
Rivertz, Heinrich Jürgensen, Hagbarth Schytte-Berg, Alfred Christian Dahl og Carl Michalsen
utførte alle jugendbygninger i hovedstaden før de etablerte seg i Ålesund. I tillegg ble det
utført flere monumentalbygg i Kristiania omkring år 1900, med Henrik Bull som den ledende
arkitekten. Til tross for at Oslo aldri fikk noe påfallende jugendpreg, finnes det en del gode
bygninger i denne stilarten i byen.

Odins gate 21 -27 er tegnet av Syver Nielsen, men uten norrønt preg på fasadeutformingen.
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Tors gate 1 i norsk og nordisk perspektiv, ved Nils Anker, direktør for
Jugendstilsenteret
I Norge ble jugendstilen populær samtidig med at vi fikk vår nasjonale selvstendighet i 1905.
Jugendstilen i Norge kommer til uttrykk i både arkitektur, design og brukskunst. Det var klart
behov for å gi den nye arkitekturen et nasjonalt uttrykk og bygge opp den nasjonale
identiteten. I Kristiania ble store deler av Frogner bygget ut i tiden etter 1890. En rekke
bygårder ble oppført i jugendstil som ofte kunne ha et innslag av nordisk nybarokk, NylouisSeize av høy arkitektonisk kvalitet. Tors gate 1 fra 1913 har mye til felles med bygårder fra
samme periode i Trondheim både i materialbruk og proporsjoner.
Arkitekt Syver Nielsens har benyttet mye av det samme fasadeprogrammet som vi finner i
jugendstilbebyggelsen på Skatudden i Helsinki og i Riga som for eksempel råkoppkledning i
sokkeletasjen, treskurd på dørblad, smijernsdekor og tårnoppbygg. De grove, hugde
granittblokkene og skulpturelle masseoppbygging viser også tydelig påvirkningen fra den
amerikanske arkitekten Henry Richardson. I hvilken grad Syver Nielsen har hatt kjennskap til
for eksempel arkitekt Konstantinis Peksens eller den finske troikaen Gesellius, Lindgren og
Saarinen vites ikke, men det var ikke unaturlig at norske arkitekter var godt orientert om
strømningene rundt i Europa og Norden spesielt.
Stor byggeaktivitet i Norden
Arkitekter og kunstnere tok avstand fra historismens stilrepetisjoner og industrialismens
masseproduksjon og fremmedgjørelse for håndverket. De hadde en felles holdning og ide om
å skape noe nytt og moderne basert på nasjonale tradisjoner og ekthet i materialbruk og
håndverk. Jugendstilens betydning i nordiske landene er ulik. Norge og Finland fikk nasjonal
selvstendighet med noen års mellomrom i henholdsvis, 1905 og 1917. Begge landene
oppnådde gjennom 1800-tallet en større grad av selvstyre. Behovet for å uttrykke
selvstendighet og nasjonal identitet gjennom arkitekturen var stor. Deler av
jugendstilarkitekturen i Norge og Finland har derfor blitt knyttet opp til nasjonalromantikken,
mens i Sverige fant flere av de toneangivende arkitektene begrepet nasjonalromantikk direkte
misvisende slik som for eksempel Carl Westman. De definerte arkitekturretningene som
nasjonalrealisme og materialrealisme.
I Norden hadde vi med andre ord en felles holdning til bruk av ekte materialer og
avstandstaging til historismen, båret av ønsket om å skape noe nytt og moderne basert på
nasjonale byggetradisjoner og ekthet. Man lånte motiver fra den nasjonale og monumentale
middelalderarkitekturen eller sagafortellinger og eventyr. Dette kommer til uttrykk i eksteriør
og interiør i form av tårn, fasader eller detaljer i huggen naturstein, treskjæringer og
smijernsarbeider eller malte dekorative motiver. Kulturarven skulle være en inspirasjonskilde
for nyskaping. Den skulle ikke kopieres, men bidra til et nytt moderne uttrykk basert på
tradisjoner.
Tors gate 1 av byggmester og arkitekt Syver Nielsen har høy kulturhistorisk verdi også sett i
et Nordeuropeisk perspektiv og sammenlignet med de mest anerkjente arkitektene i Finland,
Sverige og Latvia.
Tors gate 1 som kulturminne
Tors gate 1 er et spennende og sjeldent eksempel på en en arkitekturstil, jugend, som vi har
lite av i Oslo. Videre har gården et helt unikt arkitekturuttrykk, med fasadedekor utformet i en
blanding av norrøn sagastil og dragestil, tilpasset jugendstilens formspråk. Norrøn sagastil og
dragestil var populære stilarter i samtiden, delvis preget av selvstendighets politikken før og
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etter 1905, og delvis vårt svar på mer generelle nasjonalromantiske strømninger i tiden.
Bygningen har enstående og gjennomarbeidet dekorativ utforming, inspirert av norrøne
gudesagn, eldre norsk dragestil og samtidens dekorative grafiske uttrykk. Dette preger
gatefasadene i form av bygningselementer som løpende bånd og friser, dekorative
brystningsfelt under vinduer, utskjæringer av dørblader og tilhørende belistning,
hovedinngangens portallignende døromramming i granitt som krones av to løver i dragestil og
utformingen av utelampene der den enes bæres av en drage i smijern. I trapperommen har den
samme påvirkningen nedfelt seg i blant annet fint utformete brystninger, løpende friser langs
himlingene, rekkverk og utskjæringer av dørbladene og deres omramming.
Tors gate 1er også en svært viktig representant for hovedstadens leilighetsgårder oppført i mur
i perioden fra 1860 til 1930. Fredningen vil dermed også bidra til at dokumentasjon og
opplevelse av en opprinnelig bygård fra denne viktige perioden i hovedstadens utvikling,
bevares og sikres for fremtiden.
Tors gate 1 har etter Byantikvarens vurdering svært høy kunsthistorisk og arkitekturhistorisk
verdi, og er enestående i Oslo og landet for øvrig. På denne bakgrunnen foreslår Byantikvaren
å frede gården.
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Tegninger av fredningsobjektet

Thors gt. No. 1, Facade til Thors gate, November 1912 (Byarkivet)

Thors gt. No. 1, Snit A: B, November 1912 (Byarkivet)
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Thors gate No. 1, Kjælderplan, 1912 (Byarkivet)

Thors gate No. 1, Plan af 1ste Etage, 1912 Byarkivet)
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Thors gate No. 1, Plan af 2den 3de og 4de Etage, 1912 (Byarkivet)

Thors gate No. 1, Facadeforandring, 1919 (Byarkivet)
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Thors gate No. 1, Nyt pigeværelse paa loft, 1919 (Byarkivet)

Thors gt. No. 1, Facade til Odins gt., November 1912 (Byantikvaren)
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Thors gt. 1, Plan af 1ste etage, November 1912 (Byantikvaren)
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