Frognerfunkis

Byantikvarens funkisregistrering på Frogner 2004-2014

Om prosjektet

Funkisregistreringen på Frogner ble gjennomført høsten 2013 som en videreføring og
avslutning av tidligere gjennomgang av Frognerfunkis fra 2004, utført av stud. AHO Mette
Værnes. Registreringene har vært utført i Frogner bydel og har omfattet bygninger oppført i perioden 1927-40 med et funksjonalistisk formspråk.
Arbeidet har bestått i befaring med fotografering og utfylling av registreringsskjemaer. Hver
bygning er deretter vurdert av en arbeidsgruppe hos Byantikvaren bestående av Linn
Borgen og Fredrik Borgen (praktikanter, bildet), Olaf Steen og Mathilde Sprovin (antikvarer) og
Morten Stige (avdelingsleder). I de tilfeller der faggruppen har vært i tvil har forslag til oppføring
vært diskutert i Byantikvarens fagmøter. Endelig innføring i Gul liste er kvalitetssikret av Janne
Wilberg (byantikvar).

Statistikk
Totalt er det 636 bygninger i
Bydel Frogner som er oppført
mellom 1927 og 1940, 320 var
allerede oppført på Gul liste. I
prosjektet ble 171 bygninger
vurdert for listeføring. 113
bygninger er vurdert inn på listen
og 58 bygninger har blitt vurdert
til å ha en så lav verdi at de ikke
vil bli listeført. Når en såpass
stor prosentandel av bygningsmassen er vurdert som verneverdig har dette bakgrunn i den
høye kvaliteten på bebyggelsen,
samt ønsket om å ta vare på det
preget funkisarkitekturen har
satt på Oslo.

S. Gran/ Oslo Byarkiv

Funksjonalisme, hva er det?

A. B. Wilse/Oslo Museum

I dag ser de fleste på funkis som en ren arkitektonisk
stilart, men opprinnelig var funksjonalismen et sosialt
program, som brøt med tidligere ideologi og byggeri. De
gamle samfunnsstrukturene sto for fall. Nå skulle man
skape moderne mennesker, og hvor var det best å starte,
om ikke med boligen? Dagliglivet var i endring, med
8-timers arbeidsdag kom også mer ferie og fritid, mulighet
til å nyte strandlivet, skogen, kino- og restaurantbesøk.
Stadig flere kunne fortsette utdannelsen utover folkeskolen og mange fikk endelig muligheten til å flytte fra en
sliten sentrumsgård til en splitter ny leilighet med innlagt
varmtvann og fellesvaskeri i kjelleren.
Funksjonalismens arkitektur kjennetegnes av

Kjent Oslofunkis: Øverst til høyre Doblouggården på Jernbanetorget, deretter Ekebergrestauranten og Skansen på Kontraskjæret (revet 1970). Nederst fra venstre en typisk funkisvilla i Anne Maries vei 16 på Vindern, Horngården på Egertorget
og stupetårnet på Ingierstrand bad.

Teigen/Norsk Teknisk Museum

A. B. Wilse/Oslo Museum

A. Gunnarsjaa/Oslo Museum

A. B. Wilse/Oslo Museum

enkle fasader uten ornamenter, der materialbruk og
geometriske former ga den estetiske verdien. Former og
volum var viktig, men like essensielt var de nye tankene
om et moderne levesett for beboerne, med sonedelte
leiligheter, alle nødvendige kjøkkenfasiliteter, bad, lys,
luft, hygiene og sunnhet. Dette ser man også i byplangrepene med plassdannelser og beplantning. I Oslo ble
det i perioden bygget mange nye villaer, forretningsgårder
i sentrum, og større leilighetsanlegg over hele byen.
Betegnelsen “funkis” var forøvrig et skjellsord i sin samtid.
Først i de senere år har funkis glidd inn som et begrep og
som en betegnelse på stilarten og epoken.

Historisk tilbakeblikk

Foto: Oslo Museum

Fra gammelt av var Frogner jordbruksland. Dette
kartet fra 1887 viser at Frogner fremdeles bare
har spredt løkkebebyggelse, mens Kristiania
sentrum er bebygget. Likeså har leiegårdene i
øst kommet opp. Slottet er markert med grønt til
høyre, Frogner hovedgård til venstre. Gården var
blant de største i Aker og var sommerresidens for
Norges rikeste mann Bernt Anker fra 1790 til 1805.
Han utvidet hovedbygningen til dagens størrelse.
Storgården Frogner på 2000 mål omfattet det
meste av vestkanten, og hadde barokkhage og
herskapelig bebyggelse.

Utsikt mot Frogner og Elisenberg, malt av Johan
Ferdinand Gjøs i 1835. Midt i bildet ser vi Frogner
hovedgård, til venstre Schafteløkken, som er bevart den
dag i dag innimellom den nyere bebyggelsen.

T. J. Thorkelsen/Oslo Museum
A. B. Wilse/Oslo Museum
A. B. Wilse/Oslo Museum

Gamle Frogner
Den bymessige utbyggingen på Frogner startet rundt
1850, etter oppføringen av Slottet. Homansbyen var
det første, større området. Det var selvsagt attraktivt å
bo nær den kongelige residens, men skikkelig fart over
byutviklingen ble det ikke før mot slutten av 1800-tallet.
Da reiste murgårdene seg langs Bygdøy allé, Frognerveien,
Skovveien og innover i de nye bystrøkene. Tårn, balkonger,
små forhager og forseggjorte smijernsporter og gjerder
viste at her bodde byens mer kondisjonerte borgere.
Leiegårdene i øst hadde små ettromsleiligheter uten innlagt vann, og mørke bakbygninger med mugne og dårlige
boforhold. Kontrasten var stor til Frogner der finstuene lå
på rad mot gaten, og enkelte leiligheter til og med hadde
vannklosett. Tjenerskapet måtte bruke trapperommet mot
gården. Det skulle tatt seg ut om de satte sin fot i det langt
mer utsmykkede og påkostede hovedtrapperommet med
inngang fra gaten! Også en del villaer i mur ble oppført,
for en eller flere familier. Slike finner vi bl.a. i Eilert Sundts
gate.
Øverst: Krysset Elisenbergveien/Bygdøy allé ca.1910. Stilige herrer
med stråhatter og velociped, og like stilige damer. Beplantningen
er allerede frodig og gatene brede og lyse.
Videre ser vi Eilert Sundts gt. 33 ca.1890, en typisk murvilla, og
arkitekt S. D. Eckhoffs tegning av Bygdøy allé 15, som sto ferdig
1899. Nederst hjørnet Thomas Heftyes gate/Frognerveien med
elektrisk sporvogn, fotografert av Wilse i 1904.

Ukjent/Oslo Museum
A. B. Wilse/Oslo Museum

Mens leiegårdsutbyggingen stanset helt opp de fleste steder i
byen grunnet det store krakket i 1899, fortsatte byggevirksomheten på Frogner. Bydelen har Oslos kanskje fineste jugend- og
nybarokke bebyggelse. Arkitekt Syver Nilsen sto bak mange av
våre mest markante jugendbygg - i Bygdøy allé og ikke minst Tors
gate 1. Karakteriske, nybarokke storgårdskvartaler av høy kvalitet
finner vi bl.a. rundt Gimlehøyden og i Thomas Heftyes gate. Disse
sluttet seg utmerket til den eksisterende leiegårdsbebyggelsen.
Kartet fra 1917 viser at byutviklingen virkelig har kommet til
Frogner. Kontrasten fra 1887 er slående.
Eksempler på klassiske
Frogner-gårder oppført rundt
1910. Villaen ligger i Th.Heftyes
gate 3 og er av det herskapelige
slaget, bygget for konsul Hans
Halvorsen (ark. A. Arneberg,
1917). Tegningen viser Odins
gate 27 og er signert “April
1911 Syver Nielsen”.
A. B. Wilse/Oslo Museum

Ukjent/Oslo Museum

A. B. Wilse/Oslo Museum

Ukjent/Oslo Byarkiv

Knut Eng/Oslo Museum
Ukjent/Oslo Museum

Frognerfunkis

Frogners første bygninger med et
funksjonalistisk uttrykk ble oppført
omkring 1930. Utbyggingen i området
viser imidlertid glidende overganger
mellom nyklassisisme og funkis. Dette
ser vi både på enkeltbygninger og større
kvartaler. Flere steder finner vi bygg
hovedsakelig tegnet i funksjonalistisk
stil, men med nyklassisistiske trekk i
sokler og gesims. Et særegent trekk for
Frogner er at de to stilene står side om
side i samme kvartal.

Karakteristisk funkis i vest:
Øverst Gimlekvartalet, deretter plantegning av
forslag til lamellbebyggelse på Marienlyst. Legg
merke til de store grøntområdene mellom blokkene. Planen som ble gjennomført var litt mindre
omfattende, bildet viser lamellene langs Gardeveien. Nederst Fiatbygget på Frogner plass fra 1932.
Gården til venstre er bare fem år eldre.

Ukjent/Oslo Byarkiv

Frognerfunkis

Kartet fra 1940 viser Frogner fullt
utbygget. Ledige tomter var fyllt
opp og mange nye, moderne
boliger satte sitt preg på bydelen.
Hovedtyngden av etterkrigsbebyggelsen som senere skulle
senere skulle komme ble oppført i
områder som opprinnelig tilhørte
Aker kommune, og funkisutbyggingen
regnes dermed som den siste, store
utbyggingsperioden sentralt i Oslo.
Derfor er det ekstra viktig å ivareta
et godt utvalg av denne arkitekturen,
som viser en viktig historisk utviklingsfase for byen.

Hvorfor Frognerfunkis?
Frognerfunkis rommer hele det funksjonalistiske arkitekturvokabularet med motiver som
vindusbånd, baldakiner, forskjellige typer utkragninger og tårnmotiver. Det enkle uttrykket er
fremhevet og ornamentikk er fjernet til fordel for de rene flatene. Som nevnt tidligere finner vi
større variasjoner i de tidligste funkisbyggene, før stilen rendyrkes utover på 1930- tallet. Skal
det trekkes fram noe særegent for Frognerfunkisen i forhold til byen forøvrig, er det at vi her
finner infillbygg av høyere arkitektonisk kvalitet enn det som er vanlig, med utstrakt bruk av
elementer som tårnmotiver, utkragninger, balkonger og inntrukne inngangspartier. Eksempler
på dette er Erling Skjalgssons gate 22 og Eckersbergs gate 37. Det er også geografiske forskjeller
innen bydelen. Majorstuas funkisgårder er mer ordinære, med noen unntak som er på høyde
med det vi finner i bydelen forøvrig. Historisk sett har Majorstua også vært å regne som et
mindre bemidlet område, med større innslag av arbeidsfolk. Et annet aspekt er at funkisarkitekturen på deler av Majorstua i større grad står i sammenheng med bygninger oppført i
etterkrigsårene og er del av bygningsmiljøer med vidt tidsspenn.

Camilla Colletts vei 11, Eckersbergs gate 37, Erling Skjalgssons gate 22 og Rosenborggata 24.

L. Ørnelund/Oslo Museum

N. Broch/Norsk Folkemuseum

Ukjent/Oslo Museum

Sosiale forskjeller

Kontrasten er stor fra østkantfamilien i sin trange leilighet
og bakgården på Grünerløkka (begge foto ca.1930), til det
hygieniske funkiskjøkkenet i Villa Lemkuhl (1949).

Den funksjonalistiske arkitekturen som
oppstod på slutten av 1920-tallet var for
mange arkitekter et svar på 1800-tallets
trangboddhet. Funksjonalismen ivaretok
en sosial dimensjon med fokus på enkle
og praktiske leilighetsbygg med god tilgang
til lys, luft og rene interiører. Dette kommer
særlig til uttrykk i funkisbebyggelsen som
vi blant annet finner i Sinsenbyen og på
Bislett, bygningsmiljøer som allerede står
på Gul liste. Denne type bebyggelse finner
vi også på Frogner og Majorstuen, men
andre klasseforhold gjør at Frogner bydel
i tillegg har en mer påkostet og eksklusiv
funkisbebyggelse med bedre materialbruk
og store leiligheter på 7 til 10 rom, med
pikeværelse og flere stuer. På Frogner
finner vi også flere større, frittliggende
bygninger med forhager.

Arkitektur og stilutvikling i perioden
Gode eksempler på den glidende overgangen mellom nyklassisisme og funkis finner vi f.eks. i
kvartalet Nobels gate 20-22 og Hafrsfjords gate 24-26, oppført i 1929 (ark. Egil Haanshuus). Begge
byggene er i tegl og befinner seg midt i brytningen mellom de to stilartene. Fasadene er nærmest fri for
ornamentikk og vinduenes plassering og utforming peker fram mot funksjonalismen. Likevel har
arkitektene lagt klassiske gesimsbånd mellom første og andre etasje og hjørnene er markert med en
tydelig klassiserende avslutning.
Schønings gate 34 (1930, ark. Ulf Nyquist) er et annet eksempel på tidlig utbygging. Denne gården
er vel tilpasset som innfill i et allerede etablert kvartal, men utrykket er originalt, med karnapper og
takoppløft mot gaten. Gamle foto viser at disse faktisk er originale, selv om man kan være fristet til å
tro at det er en senere tilføyelse. I det hele tatt fremstår de helt tidlige gårdene (1930-32) sett under ett
med større variasjon i arkitekturen og en mer særegen utforming enn de noe senere byggene. Det kan
synes som om funksjonalismen som stiluttrykk brukte noen år på å etablere seg før et mer rendyrket
formspråk utviklet seg.

Hafrsfjords gate 24-26, med tårnmotiv og enkle, stilrene balkonger, typisk for funksjonalismen, samt mer
forseggjorte hjørneavslutninger og gesimsbånd i nyklassisistisk stil.

Hva betyr det?
Gesims:
Den øvre, horistontale
avslutningen på fasaden.
Nyklassisisme:
Stilart ca. 1920-40. Nøktern
klassisistisk stil inspirert
av den stramme empiren.
Gjerne pussede fasader
med forsiktig detaljering,
bl.a. søyler og storrutede
vinduer.
Lamell:
Også kalt skivehus.
Lang, høy, frittliggende
bygning med rektangulær
grunnplan.

Schønings gate 34, med originale takarker.

Byggeteknikk og materialbruk
Oslo Gårdkalender nybygg 1925-45 er en unik kilde til informasjon om
funkisarkitekturens byggeteknikk. Her finnes detaljer om hver eneste gård, og
vi kan se at Frognerfunkisen er dominert av en utvikling av jernbetongen. Noen
bygg er i bærende tegl, noen i en kombinasjon av tegl og betong. Mange bygg
har støpte dekker mot loft og kjeller, men vegger i mur, og etasjeskiller i tre er
fortsatt vanlig.
Fasadene er i hovedsak i betong og eller utmurt tegl, men vi finner mange
steder en blanding av puss og tegl som dekorative elementer for å understreke fasadenes horisontale preg. Inngangspartiene og sokkelen har ofte
dekorativ forblending av granitt, skifer eller keramiske fliser. Dørene er gjerne
markert med omramning ,eller trukket godt inn i vegglivet. Der vi fortsatt
finner originaldører har disse høy materialkvalitet, gjerne i teak eller eik, med
store glassflater. De funksjonalistiske takene er som regel flate.
Industrigata 47, Solheimgata 11 og Professor Dahls
gate 51.

Plan og struktur

Det er stor variasjon i bydelen når det gjelder funkisbebyggelsens struktur og plan. Frogner har både
enkeltstaående villaer, mindre boliggårder, lamellbebyggelse og større kvartaler. I utkanten av området
har det vært rom for helhetlige utbygginger, som på
Marienlyst og i Observatorie terrase. Av kvartalsstruktur finner vi f.eks. Gimleområdet og et stort
kvartal i Nobels gate og Hafrsfjords gate. I tillegg
kommer en type bebyggelse som er særpreget for
Frogner fordi den er helt frittliggende og eksklusiv.
Dette er mindre enheter av svært høy arkitektonisk
kvalitet. Et godt eksempel er Drammensveien 55,
et frittliggende bygg med lav utnyttelse, forhage
mot gaten og et større grøntareal som omslutter
bygningen. Denne type bebyggelse kan også inngå
i en parvis sammenheng eller i mindre boligmiljøer,
da ofte med noe lavere arkitektonisk kvalitet enn de
som er helt frittliggende.

Drammensveien 55

Funksjon

Kvartalsbebyggelse i Bygdøy allé 39/Fredrik Stangs gt.35,
med Gimle kino og butikklokaler i 1.etasje.

Butikklokalet i Ole Vigs gate 15

Frognerfunkisens bygningsmasse består hovedsaklig av boliger. Noen bygg har garasjer i sokkeletasjen, men gjennomgående butikklokaler i 1.etasje
finner vi kun i boligbygg med fasade mot en etablert handlegate, f.eks. Bogstadveien og Kirkeveien.
De fleste av disse lokalene er små, mange er godt
bevart, med inntrukne inngangspartier og vinduer
utformet for vindusutstillinger. Ole Vigs gate 15 er et
særtilfelle i området - en ren butikkinfill med flere
mindre butikklokaler i fohagebeltet til en murgård
fra 1800-tallet. Innenfor registreringsområdet finner
vi også bygg av mer almenn og felles karakter, som
Gimle kino og to bensinstasjoner, i Balders gate 28
og Sørkedalsveien 3. Bensinstasjonene har imidlertid
gjennomgått mange endringer og blir ikke oppført
på Gul liste. Det er få rene kontorbygg i området.
Underhaugsveien 5 er et av få eksempler, men er
nå ombygget til boliger. Bygningen var eid av Oslo
Sporveier og rommet kontorer og arkiv. Bogstadveien
20 hadde opprinnelig en blandet funksjon med 28
kontorer i tillegg til kafé, gymsal, verksted og hybler. I
dag rommer bygningen et hotell.

Karl Harstad/Oslo Museum

Om utvalget

Ulike kriterier har vært vurdert da Frognerfunkisen ble vurdert for Gul liste-oppføring. Har bygningen
arkitektoniske kvaliteter? Har den gjennomgått mange endringer? Er opprinnelige bygningselementer som
dører, vinduer og balkonger bevart? Kanskje har bygningen høy verneverdi fordi den ligger i et helhetlig
funkismiljø, eller kanskje den er verdifull av helt motsatt grunn? Som enslig svale i en allerede etablert
bygningsstruktur kan et hus fortelle viktig utbygnings- og tilpasningshistorie. Da utvalget skulle gjøres
måtte noen bygg velges bort. Gjennomgående for disse er at den arkitektoniske kvaliteten ikke er høy
nok. Videre er ofte materialautentisiteten i disse bygningene så svekket gjennom utskiftning av vinduer
og dører, etterisolering, nye overflater o.l. at byggene ikke når opp. Der opprinnelige vinduer derimot er
bevart, har dette styrket verneverdien og gitt husene en tilleggsverdi. Dette gjelder f.eks. Oscars gate 7,
der samtlige originale vinduer er bevart, noe som er uvanlig for Oslos funkisbebyggelse.
58 av bygningene som er vurdert blir ikke oppført på Gul liste. I Byantikvarens vurdering har følgende
punkter vært særlig utslagsgivende for listeføringen:
•
•

Bygningene har beholdt det funksjonalistiske uttrykket uten vesentlige endringer.
Bygningene er en del av et homogent miljø som er karakteristisk for den funksjonalistiske
perioden.

Nye bygg på Gul liste

Tidligere registrerte bygg som nå listeføres:
Balders gate 4
Balders gate 20-22
Balders gate 24-26
Briskebyveien 22 A-B-C
Bygdøy alle 20
Bygdøy alle 22
Bygdøy alle 24
Bygdøy alle 33
Bygdøy alle 35
Bygdøy alle 39
Bygdøy alle 88
Bygdøy alle 90
Bygdøy alle 92
Camilla Colletts vei 11
Drammensveien 55
Drammensveien 56 A-B
Drammensveien 56 C
Drammensveien 54 A
Drammensveien 54 B
Drammensveien 70
Drammensveien 91
Drammensveien 112
Drammensveien 116 A-B

Eckersbergs gate 37
Elisenbergveien 8
Elisenbergveien 35 A
Erling Skjalgssons gate 16
Erling Skjalgssons gate 22
Erling Skjalgssons gate 34
Framnes terrasse 1
Framnes terrasse 3
Frederik Stangs gate 35
Frognerveien 20
Gabels gate 17
Gabels gate 45 A-B
Gabels gate 47 A
Gabels gate 47 B
Hafrsfjordgata 24
Hafrsfjordgata 26
Holtegata 2 A-B-C
Mogens Thorsens gate 2
Munkedamsveien 79
Neuberggata 9 A
Niels Juels gate 15
Niels Juels gate 26
Niels Juels gate 28

Solheimgata 11

Nobels gate 17
Nobels gate 20 A-B
Nobels gate 35
Observatoriegata 3
Observatorie terrasse 2
Observatorie terrasse 4 A-B
Observatorie terrasse 4 C-D
Observatorie terrasse 15 A-B
Observatorie terrasse 15 C-D
President Harbitz' gate 25
President Harbitz' gate 27
Professor Dahls gate 51
Professor Dahls gate 52
Professor Dahls gate 53
Sigurd Syrs gate 3
Sigurd Syrs gate 5
Sigurd Syrs gate 7
Sigyns gate 1
Solheimgata 5
Solheimgata 7
Solheimgata 11
Tidemands gate 43
Vestheimgata 4

Nyregistreringer som listeføres:
Bogstadveien 20
Bogstadveien 53
Dunkers gate 3
Dunkers gate 4 - Holmboes gate 5-7 - Industrigata 31
Eilert Sundts gate 48 - Ulfstens gate 1 - Hjelms gate 6
Fagerborggata 6
Fauchalds gate 11
Gardeveien 2
Hammerstadgata 21
Hammerstadgata 23
Harald Hårfagres gate 10
Harald Hårfagres gate 12
Hegdehaugsveien 3-5
Industrigata 57
Industrigata 47
Industrigata 51
Kirkeveien 40
Kirkeveien 48
Balders gate 24-26
Kirkeveien 50
Kirkeveien 53
Kirkeveien 90
Majorstuveien 26
Majorstuveien 31
Ole Vigs gate 8
Ole Vigs gate 15
Ole Vigs gate 21
Oscars gate 7 A-B
Professor Dahls gate 16
Rosenborggata 24
Schønings gate 34
Sorgenfrigata 1
Staffeldts gate 5
Suhms gate 18
Suhms gate 20
Sørkedalsveien 1
Sørkedalsveien 3
Sørkedalsveien 5
Underhaugsveien 5
Uranienborgveien 9 C - 11 B-C
Wergelandsveien 5

Bygdøy Allé 88

Gabels gate 47

Sorgenfrigata 1

Harald Hårfagres gate 10

Observatorie terrasse 4

Å jobbe i felt

Kunshistorikerne Linn Borgen og Fredrik Borgen har vært Byantikvarens praktikanter i Frognerfunkisprosjektet, de har vært rundt i hele bydelen med kamera og notatblokk og registrert funkis. Å jobbe ute i
byen med nærhet til hus og bygningsmilijøer er en viktig del av Byantikvarens arbeid. Her forteller Linn og
Fredrik om hvordan det har vært å jobbe med Frognerfunkis.

Frederik Stangs gate 35

Kartlegging av oppprinnelig fasademateriale i
Bygdøy allé 39.

Hjelms gate 6

1. Hvordan startet prosjektet?

Bygdøy Allé 90

Frognerfunkis bygger på en tidligere registrering, så
det første vi gjorde var å gjennomgå og oppdatere
det tidligere prosjektet. Vi besøkte alle de gamle
adressene for å se etter eventuelle endringer og
gjøre en ny vernevurdering. Deretter dro vi til alle
de nye adressene for å få kontroll på hele bydel
Frogner og føre de verneverdige bygningene inn
på Gul liste. De første dagene hadde vi følge av
våre “faddere”, Olaf og Mathilde, for å lære hvilke
faktorer antikvarer ser etter.

2. Hvordan ser en vanlig dag på jobb med
Frognerfunkis ut?
For det meste bestod dagene i å vandre gatelangs med
kart, kamera, notatblokk og skjerpede blikk. Alle bygninger
i området som ble oppført mellom 1928 og 1940 var
markert på kartet, og vi beveget oss systematisk fra
bygning til bygning og fra kartområde til kartområde. Vi
gjorde vurderinger, fotograferte, diskuterte og fylte ut
skjemaer for hvert enkelt bygg. Andre dager var kontordager, med formulering av vernevurderinger, rådføring
med erfarne antikvarer, besøk i arkivet og andre kontorrelaterte oppgaver.

Bygdøy allé 39.
Munkedamsveien 79

3. Hvordan ble utvalget gjort?

Camilla Colletts vei 11

Bygdøy Allé 33

Utvalget ble gjort på bakgrunn av en rekke kriterier som
autentisitet, arkitektonisk kvalitet, kulturhistoriske verdier,
miljøverdier osv. Vi så både etter det typiske og det unike. Det
var viktig å favne ulike typer utbygginger, både store, enhetlige
områder som viser helhet og nyskapende byplanløsninger, og små
infillgårder som viser tilpasning til eldre bebyggelse. Foruten vår
egen vurdering og Byantikvarens siste godkjennelse, gikk mange
bygninger gjennom et fagmøte, der vi presenterte tvilstilfeller. Til
syvende og sist handlet det om å se det store bildet – å få med
utviklingstrekk, variasjon og større miljøer.

4. Hva har vært det beste med prosjektet?
Det beste med prosjektet var å få lære å kjenne så mye flott
arkitektur som man lett overser på grunn av de historistiske
gårdene rundt. Videre har det vært flott å få arbeide ute, å
møte bygningene der de står, og ikke minst å få den store
oversikten prosjektet ga. Det var en følelse av å bli kjent med
en del av byen på en litt annen måte, og i etterkant har vårt nye
funkisblikk endret hvordan vi ser på byen i sin helhet.

5. Hva har vært det vanskeligste?
Å trene øyet til å fange opp de små nyansene, så man stadig
raskere oppdager kreative grep og eventuelle opprinnelige
detaljer. Det var utfordrende i begynnelsen, det tar litt tid å
innse at man faktisk er kvalifisert til å gjøre slike vurderinger,
men det tok ikke lang tid før vi kom inn i det. Det hjalp å
være to.

Elisenbergveien 35
Frognerveien 20

6. Hvordan føles det å oppdage en ny funkisperle?
Det er som en åpenbaring, særlig fordi man ofte har sett
bygningen mange ganger før uten å ense den. Når man først
begynner å bruke øynene er det som å åpne en skattekiste.
Det handler om se byen med et nytt blikk. Flere av de fineste
funkisbygningene kan man vandre forbi fordi de lett kan drukne
blant overdådige murgårder, som jo Frogner har mange av. Å
skifte fokuset over til funkis gjorde at mange flotte, elegante
bygninger plutselig stod fram. Å oppdage funkisperler ble
dermed nesten en slags personlig oppvåkning.

Bygdøy Allé 35

7. Hvorfor er akkurat funkis så fantastisk?
Siden funkis er en så viktig del av Oslos bygningshistorie
og byen har såpass mye, er det ikke til å unngå at funkisbygninger gir klare utslag på det indre barometeret for osloromantikk. Men funkisen er også en stilart som har unike
arkitektoniske kvaliteter. Den rene elegansen og det gjennomdesignede uttrykket gjør funkis forfinet og raffinert uten å
være jålete. Fordi stilen er så enkel har detaljer enormt mye å
si. Arkitektens evner kommer så klart til syne, og på det beste
ser man en utrolig raffinert innstilling selv til småting som dørhåndtak, vinduskarmer og balkonggelendre. I tillegg er det
fascinerende at en stil og en boskikk som ble utformet for
over åtti år siden fortsatt føles så moderne, blant annet med
badeværelser i alle leilighetene og store vinduer som slipper inn
mest mulig lys.

8. Har dere noen gode råd til nye funkisfrelste?
Se opp! Dra på funkissafari! Funkisen er overalt, Oslo er en
funkisby! Bruk tid på å studere bygningene, så detaljene får tre
frem. Enkelt er ikke det samme som kjedelig. Dessuten: legg
merke til alle garasjene, som gir et glimt av periodens komfort og
teknologioptimisme.

Munkedamsveien 79
Bygdøy Allé 20-24

Fem om funkis - hos Byantikvaren
1. Hva er ditt favorittfunkisbygg?
2. Hvorfor er det så viktig å ta vare på funkisen?
Vidar Trædal, antikvar avd. øst

1: Funkismiljøet på Dælenenga/Carl Berners plass
2: Generelt er vel ikke funksjonalismen viktigere enn andre perioder – men i likhet med
murgårdsbebyggelsen fra slutten av 1800-tallet er Oslo-funkisen viktig for å forstå og synliggjøre byens store vekst i sin periode. Det ble bygget med høy kvalitet!
Foto: Terje Hestad

Janne Wilberg, byantikvar
1. Det Medisinske Selskap Drammensveien 44, er et flott bygg med mange vakre detaljer.
2. Funkisen utgjør et viktig særpreg ved Oslo - Nordens best bevarte funkisby.

Lisbeth Aulie, administrasjonen

1. Ingierstrand bad, det er vakkert og ligger som et smykke i naturen med sine rene, enkle linjer.
2. Fordi den har en viktig betydning for byens mangfold av stilarter og funksjoner. Byggene ligger
godt i landskapet. Jeg liker spesielt vinduenes plassering, som slipper inn mye lys, noe som er
mangelvare i mange av dagens boliger.

Geir Sørgård, arkeolog

1. Iladalen kirke. Kombinasjonen av å være et sakralt bygg med flere rom til ulike aktiviteter
gjør bygget til et sentralt sted i nabolaget.
2. For meg er ikke funkisbygg de mest estetiske byggene vi har, men de er viktige som en
fysisk markør av tidsånden i mellomkrigstiden.

Herdis Sletmo, antikvar avd. vest
1. Munkedamsveien 35, fra 1934, som jeg ser hver dag på vei til og fra jobb. Det ligger og troner
majestetisk mot sjøen bak Aker Brygge.
2. Fordi funkisen i seg selv er en estetisk uttrykksform som bidrar til å gjøre byen til et vakkert
sted. Samtidig forteller den om en viktig epoke i Oslos historie, og også i internasjonal
byutviklingshistorie.
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