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Byantikvaren har gått en lang vei fra å 
være et lite tomannskontor som holdt på 
med bygningsdokumentasjon, rehabiliterings-
prosjektering og forvaltning av faste 
eiendommer, til å være en moderne kultur-
minneforvaltning uten egen eiendoms-
portefølje. Saksbehandling, arkeologiske 
registreringer og formidling av byens historie 
og kulturhistoriske verdier utgjør dagens 
hovedoppgaver. Vi har også en dobbelt-
rolle som kommunens faglige rådgiver i 
kulturminnespørsmål og som utfører av 
fylkeskommunale oppgaver delegert fra 
Riksantikvaren til Oslo kommune. Byantikvaren 
er imidlertid fortsatt en rendyrket fagetat med 
krav på seg til å være tidlig, tydelig og synlig. 

Mediesituasjonen er noe av det som skiller seg 
mest fra tidligere tider og dette har tatt helt av 
i de siste årene, både i antall og typer medie- 
og formidlingskanaler og i den hurtige nyhet-
stakten. I praksis har mediene deadlines døgnet 
rundt. Det er glidende overganger 

mellom radio, tv, aviser på papir og nett, 
avis-tv og avis-radio, streaming av debatter 
og foredrag og ikke minst de sosial mediene 
som dels opererer som egne kanaler og dels 
som spreder av vårt og andres budskap. 
Dette er relativt krevende fordi kompleksiteten 
er stor og farten høy, og det er nærmest 
umulig å holde komplett oversikt over 
dekningen av etatens mediedeltakelse. 
Feilinformasjon brer raskt om seg og det kreves 
arbeidsinnsats for å stoppe faktiske feil som 
spres på nettet. 

Men det gir også muligheter for å komme 
ut med eget stoff uten å være avhengig av 
redaksjonene der ute. Og Byantikvarens 
mange gode formidlere gjør at vi er i stand til 
å dra god nytte av de mulighetene som finnes, 
også til å selge inn gode saker til mediene. 
Her er vi bare i den spede begynnelse. 
Men det var bevisst medietenkning da 
Byantikvaren i fjor, som første etat i Oslo
kommune, lanserte bloggen byantikvaren.no.

Markør og aktør - 
Byantikvaren i dag og fremover...

av: Janne Wilberg
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O: Akerselvamaraton, med Kjenn din By Oslo 
Museum. Janne Wilberg formidler gammel 
industrihistorie for en stor gruppe fremmøtte. 
U: Facebook og Twitter er nye formidlings-
kanaler. På Facebook har faste spalter som 
«Murgårdsmandag» og «Fredagsfunkis» 
vært populære. 

Vi lever av å synliggjøre byens historie og 
kulturminnekvaliteter og det er særdeles 
hyggelig at våre følgere på Facebook og 
Twitter stort sett ikke tilhører ”kulturminne-
menigheten”. Dermed når vi andre målgrupper 
enn tidligere gjennom de nye mediene. Vi når 
også flere tusen enkeltpersoner i løpet av året 
gjennom foredragsvirksomhet, debattdeltakelse 
og byvandringer i egen regi eller sammen med 
andre. Mange av våre medarbeidere bidrar inn 
i dette arbeidet.

Her er det naturlig også å sende en blomst til 
våre gode samarbeidspartnere Oslo Museum, 
Oslo Byarkiv og Oslo Skolemuseum for mye 
godt samarbeid på mange plattformer. Sammen 
har vi bidratt til å legge flere helt nye biter i 
puslespillet om Oslos historie.

Vi har heller ikke glemt gamle kunster når det 
gjelder å lage godt informasjonsmateriale til 
våre brukere og publikum, enten på egenhånd 
eller i samarbeid med andre. Plan- og 
bygningsetaten er her vår gode og nærmeste 
samarbeidspartner.

Det meste av det vi foretar oss har våre 
brukere og publikum som målgruppe. Viktigst er 
saksbehandlingen, der sakene er mange 
behandlingen, der sakene er mange og fristene 
knappe. Vår rolle som kommunal rådgiver er 
tydeligere enn før og det har skjedd mye de 



10

de siste årene, også i samarbeid med PBE, for å forbedre rutiner, forenkle saks-
behandlingen og ved at virksomheten nå er mer prosessrettet og langt mer 
dialogbasert enn tidligere. Dette kommer også andre kommunale aktører til gode og 
Byantikvaren gleder seg over det brede samarbeidet med både private, kommunale, 
statligeog andre aktører om store infrastrukturprosjekter som krever tett og god 
oppfølgning. De store skoleprosjektene kan eksemplifisere dette, som Statens 
Håndverks- og kunstindustriskole/Edvard Munch videregående, Sjømannsskolen/ 
Kongshavn videregående, Hersleb og Møllergata skoler, der gamle skoleanlegg med 
høy verneverdi er rehabilitert og gjenbrukt med veldig godt resultat. Også Grorud-
dalssatsningen har vært et satsningsområde der kulturminnevernet kan vise til gode 
resultater i samarbeid med andre og vi håper at metodikken derfra kan tas med inn i 
nye områder av byen som trenger et løft. 

Vi opplever også stadig oftere at de store eiendomsaktørene inviterer oss til dialog 
om utvikling av eiendomsporteføljen og tar tidlig kontakt om ideer til eiendomsutvikling. 
Der Byantikvaren i gamle dager i stor grad var en bevaringsaktør har vi nå tatt en mer 
aktiv rolle i utviklingssaker. Endringsadministrasjon beskriver godt det vi driver med, 
nemlig utvikling av kulturminner, men det skal altså skje på kulturminnenes premisser.

I en tid med sterk vekst har byen mange utfordringer, men det gir også mulighet for en 
byforedling. Vi opplever en positiv interesse for historie, identitet og særegenhet og 
også for å ta tilbake eldre kvaliteter ved bygningsmassen som har vært «forvansket» 
og lite synlige gjennom år. Dette innbyr til godt samarbeid med eiere og forvaltere.

Byantikvaren tett på der det skjer - her på byggebefaring under rehabiliteringen av Hersleb skole, 
med arkitekten og Undervisningsbygg
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Byantikvaren er en ”kompetansebedrift” og 
det er kunnskapskapitalen vi lever av. Dermed 
er det viktig å ha en innretning mot fremtidig  
rekruttering. Vi gleder oss over at lærestedene 
er i ferd med å ta inn over seg at et stort 
segment av byggeoppgavene gjelder den 
allerede bygde byen og ikke arealer på 
jomfruelig grunn. Etaten bidrar gjerne både i 
prosjekter, med hospiteringsordninger og som 
forelesere og coacher for studenter, og kan 
vise til et godt samarbeid blant annet med UiO, 
AHO, NTNU og NMBU.

Byantikvarens ansatte utgjør til sammen en 
utrolig ”kompetansecocktail” innenfor 
arkitektur- og ingeniørfag, arkeologi, kunst-
historie og øvrige kulturhistoriske fag, også når 
det gjelder byhistorie. Innenfor flere fag-
områder er vi landsledende. Det betyr at vi kan 
bidra med råd og dåd i mange sammenhenger 
og overfor et stort spekter av brukere. Dette 
gjør Byantikvaren til et veldig levende og 
morsomt fagmiljø med en etterspurt 
kompetanse.

Et av våre viktigste bidrag i byutviklingen er å 
bidra med kartlegging og vernevurdering som 
grunnlag for en kunnskapsbasert forvaltning 
i kommunen. Ytre by er fremdeles mangelfullt 
kartlagt og ajourføring av etatens Gul liste er 
derfor en prioritert oppgave. Hovedgrepet med 
områdevis listeføring vil bli videreført i årene 
som kommer, ikke minst som forberedelse av den 
forventede knutepunkts- og banefortettingen. 

De siste årenes arkeologiske registreringer 
har også gitt oss mye ny kunnskap om Oslo. 
Bosettingshistorien i området er blitt 6000 år 
eldre gjennom nye funn, i tillegg til vi har fått 
ny viten om reformasjonstidens havn i 
Bjørvika. Etter-reformatorisk arkeologi er et 
nytt satsningsområde som blant annet vil bidra 
til å gi oss spennende innsikt i Kvadraturens
tidlige år og om menneskene som 
bodde der.

Etter noen år med svært knappe ressurser 
og redusert saksbehandlingskapasitet fikk vi 
styrket våre budsjetter for i år av det nye 
byrådet. Det gjør at vi nå er tilbake på 
2013-nivået. Det er ingen grunn til å tro at det 
blir færre arbeidsoppgaver i årene som 
kommer. Den forventede byveksten stiller 
store krav til alle aktører på 
eiendomssiden.

Byutviklingsfeltet er i endring, noe som også 
får konsekvenser for kulturminnevernet og 
byens kulturminner. Endringer i Plan- og 
bygningsloven har for eksempel styrket 
eiendomsretten på bekostning av fellesskapets 
interesser og kulturminneverdiene. 
Forenklingene som er gjennomført i form av 
utvidete muligheter til å bygge og rive uten 
å søke gjør f.eks. at det er vanskelig å følge 
opp småkårsbebyggelse som ikke tidligere er 
kartlagt for vern. Dessverre finnes det heller 
ikke noen effektiv forskrift som kan forhindre 
spekulativt forfall av verneverdige bygninger. 

Spennende funn i den etter-reformatoriske arkeologien. 
V: Rådhusgata. Deler av Søndre Brygge fra 1600-tallet skåret av overvannskulvert 1800-tallet
H: Undersøkelsen av Bankplassen 3 avdekket rester etter en bygning fra tidlig 1600-tall, med leirgulv og ildsted. 
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O:Byantikvaren er opptatt av at byutviklingen bør skje på den bygde byens premisser. Vi mener at 
fortetting og god byutvikling best ivaretas gjennom en menneskelig skala der bygningshøyden står i 
forhold til gatebredden og der det er hyggelig å ferdes på bakkeplan mellom bygningene. 
De fleste er ikke klar over at det er den samme arealutnyttelsen i Barcode som på Grünerløkka. 
Rommet mellom bygningene er kompensert med den brede Dronning Eufemias gate foran høyhus-
rekken. Der Barcode innledningsvis kunne speile seg i vannet bygges den nye bydelen i Bjørvika ut 
med boligblokker ut mot vannet.

U:Byantikvaren har i de siste årene gjort en kartlegging av tyskernes omfattende byggevirksomhet 
i Oslo under 2. Verdenskrig. Av mer enn 1000 bygninger er bare 50 tilbake mens de fleste av 
stridsanleggene er forsvunnet. Noen rudimentære rester er bevart, her en geværstilling innenfor 
porten til tidligere Lilleborg fabrikker i Oslo, nå transformert til  boligområde. Transporten ut og inn 
av fabrikkområdet var kontrollert av tyskerne. Fabrikken produserte fettholdigeprodukter som var 
mangelvarer og ansett som krigsviktige. Tyske vaktposter var stasjonert foran alle viktige bygninger 
og anlegg, men bare et forsvinnende lite antall vaktposter er bevart. 
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Dagens statlige politikk der man ønsker å 
unngå statlige innsigelser og overlater mer til 
kommunene kan gi negative konsekvenser for 
kulturminnene. Kommunene har nærhet til de 
lokale problemstillingene, og derfor legitimitet 
til å finne gode helhetsløsninger. Men nærheten 
til aktørene, dyktige profittbegrunnede inn-
salg, knappe saksbehandlingsfrister, og krav 
til handlekraft innenfor 4-års valgperioder 
kan alle føre til løsninger med et mer kortsiktig 
perspektiv. Forvaltningen av de nasjonale og 
vesentlige regionale kulturminneverdiene har 
tradisjonelt vært underlagt en annen og mer 
langsiktig innretning for bærekraftig bruk over 
tid gjennom kulturminneloven og innsigelses-
instituttet. Gode utviklingsprosjekter trenger ofte 
modning, og kommunen kan selv ofte komme 
opp med bedre løsninger i neste runde om en 
innsigelse har medført en videre bearbeiding. 

Vi lever i spennende tider. Blant annet vet vi 
at det kommer endringer i den regionale 
organiseringen med delegering av flere opp-
gaver til regionalforvaltningen. Hvordan dette 
skal skje og hvilke konsekvenser det vil få for 
kulturminnevernet i Oslo er for tidlig å si, men 
uten at det tilføres ressurser til å overta de 
nye oppgavene vil kulturminnene kunne få det 
dårligere enn før.

Riksantikvarens rolle som kulturminne-
direktorat er blitt mer uklar i de senere 
årene og direktoratets oppgaver er også i 
spill i forbindelse med en bebudet regional-

reform. Skal Riksantikvaren ha noen berettigelse 
og funksjon for regionalapparatet må man 
unngå en direktoratsmodell der man bare skal 
håndtere juridiske saker. Det er viktig at 
Riksantikvaren beholder noen førstelinje-
oppgaver og en hands-on kulturminne-
kompetanse. Hvis ikke risikerer man at 
direktoratet mister troverdighet og relevans i 
kulturminneforvaltningen.

I Oslo har vi også fått en ny kommuneplan der 
det er åpnet for mer skjønnsutøvelse enn før 
og der flere saker går direkte til byggesak 
uten forutgående reguleringsplan og politisk 
behandling. I denne situasjonen er det viktig at 
fagfolkene høres og at man har mulighet til å 
utarbeide alternative planforslag som nå.

I glasskulen aner man konturene av at 
Byantikvarens virksomhet vil få en enda 
sterkere dreining i retning av utviklingsaktør. 
Byen trenger mer enn noen sinne sine 
antikvarer som en stemme i byutviklingen. 
Vi skal fortsette å være synlige og ta 
markørens rolle i viktige saker. 

Avslutningsvis vil jeg takke medarbeiderne 
for stor innsats i det daglige og ikke minst 
redaksjonskomiteen og alle forfatterne som har 
bidratt til dette jubileumsskriftet. Dette er 
Byantikvarens bidrag til byens og Oslo
kommunes kollektive hukommelse! Vi gleder 
oss til å følge byens kulturminner i årene som 
kommer!


