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RIVEBEFARING, 1980-ÅRENE

Byantikvaren er en kommunal etat som gir 
sine råd til bestemmende myndigheter.  
En saksbehandler får alle slags forespørsler, og 
alle sakene behandles i samsvar med bevarings-
hensynet. I tiden da kulehodeskrivemaskinen 
formidlet resultatet fra saksbehandlingen 
gikk alt mye langsommere enn i dag.  

Befaringer tok tid, fotografiene måtte 
leveres til fremkalling og situasjoner skulle 
analyseres. Alt ble tilslutt skrevet på kule-
hodeskrivemaskinen og sendt via vanlig 
post.I dag kan en kontor-PC med internett 
benyttes til å skaffe frem det meste av 
informasjon.  

Men, det ligger en fare i denne situasjonen.  
Det kan bli veldig lett å ha et nokså fast til-
holdssted i kontorstolen. Ikke noe er bedre for 
en god vurdering i en sak enn å dra ut for å 
besiktige situasjonen for deretter å trekke en 
konklusjon ut fra de faktiske, levende forhold.                                                     

Det er mye å ta hensyn til når det skal gis en 
objektiv vurdering i en sak. For å kunne vite noe 
må en ut på tur, kjenne virkeligheten, fornemme 
helheten og objektenes betydning for helheten, 
skaffe kjennskap til historien på stedet, kjenne 
vær og vind, vegetasjon, bebyggelse, bygge-
skikk, vedlikehold, farger, trafikk m.m. Det er 
detaljene som skaper en bevaringsverdig 
situasjon, og enhver forandring av detaljene 
forandrer den bevaringsverdige helhet.

FORESPØRSEL OM Å FÅ RIVE EN SOMMER-
HYTTE PÅ ØY I INDRE OSLOFJORD.                                                                                                                                       
Hyttebebyggelsen på øyene i indre Oslofjord 
ble påbegynt i begynnelsen av 1920-tallet.  
Det ble laget mange regler for sommer-
hyttene, blant annet var størrelsen og 
utvendig fargevalg forhåndsbestemt. I saks-
dokumentene lå det en dag et ønske om å 
få revet en av sommerhyttene. Hensikten var 
å kunne bygge en ny hytte på samme sted. 
Medfølgende beskrivelse og fotografier viste en 
tid- og stedstypisk sommerhytte, trolig godt ved-
likeholdt. Basert på dokumentene og oversikts-
fotografier fra stedet ville det være enkelt å 
gi et avslag på rivesøknaden. Men, befaring 
ble foretatt. Noen minutters båttur på indre 
Oslofjord til en vakker øy, et sommerparadis 
med utsikt til Oslo sentrum, der lå hytten som en 
del av hyttebebyggelsen på stedet, og skapte 
sin del av helheten. Hytten var en trebygning 
med panel, både utvendig og innvendig, i god 
stand, men noe slitt. For sikkerhets skyld ble et 
veggbord i kjøkkenet åpnet for å kunne sjekke 
om tilstanden inne i veggen var god. Da skjedde 
det noe uventet. Tusenvis av maur, både med 
og uten vinger, veltet ut fra åpningen i veggen. 
Gjemt inne i bygningens vegger levde et usynlig 
maur-samfunn som sakte spiste opp hytten innen-
fra. Hele hytten viste seg å være en godt 
skjult maurtue. Da denne forbausende 
situasjonen åpenbarte seg var det ikke lenger 
aktuelt med bevaring. Resultat ble derfor at 
bygningen kunne rives. Dette vedtaket ble 
fattet i samsvar med virkeligheten, den 
virkelighet som helt uventet åpenbarte seg 
ved befaring, foretatt på stedet. 

av: Anne Kathrine Breien Heggebø

Tre hendelser fra 
en antikvars hverdag 

Drammensveien 106 i flere stadier. 
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Drammensveien 106 i flere stadier. 

BEFARING TIL FROGNERKILEN
I begynnelsen av 1990-årene var skrivemaskinene og de tunge kameraene satt bort. Datamaskinen fungerte 
forskjellig fra den maskinen vi kjenner i dag. Den ble brukt som en slags moderne skrivemaskin uten internett, men 
den muliggjorde en annen og mer personlig måte å arbeide på.  Dette ble starten på en egenproduksjon i saks-
behandlingen, en ny tid var kommet. En dag i denne tiden kom det inn en søknad om å få oppføre en kontorbygning 
på høydedraget innerst ved Frognerkilen. For meg ble saksbehandlingen en reise gjennom tiden og historien, og det 
er denne reisen jeg vil fortelle om . 
 
En fottur langs Bygdøy-landet gir god utsikt til den indre del av Frognerkilen, over mot høydedraget på den andre 
siden. Godt synlig, ved dagens E-18 som strekker seg langs Frognerkilens bredd, ligger en stor praktvilla med 
adresse Drammensveien 106. Villaen ligger på en høyde i et nabolag med villabebyggelse fra omtrent samme 
tid.  Det var her, på eiendommen Drammensveien 106, at det nye kontorbygget skulle plasseres. Hva hadde skjedd 
gjennom tidene frem til dagens situasjon med det foreliggende utbyggingsforslaget?  Hvordan hadde den tidligste 
bebyggelsen vært, og hvordan var omgivelsene den gang? 

Eiendommens gårdsnummer viste at den var utskilt som parsell fra Frogner hovedgård og kalt Frognerhaug. Store 
ombygginger på Frogner hovedgård i 1750-årene ga et sannsynlig tidspunkt for utparsellering av eiendommen 
Frognerhaug. De eldste ekspedisjonsdokumentene ble funnet i Bygningskontrollens arkiv på Hovedøya. I mappen lå 
arkitekt Herman Major Backers originaltegninger for ombygging og tilbygging i året 1895, for eiendommen 
Drammensveien 106, samt alle de byggemeldingspliktige forandringer som var utført fra 1895 og frem til 
1950-årene. I en bok om Christiania fantes fotografi av et maleri, malt i 1845 av en ukjent kunstner. Bildet 
fremstiller ferdsel på Frognerkilen med blant annet et hvitt hus som ligger på en høyde ved stranden. Dokumentene 
fra Hovedøya-arkivet viste at på de gamle tegningene for eiendommen fra 1895, var det lagt inn en spesiell farge 
på deler av kjellerplanen og første etasjes plan. Ved å sammenligne de fargede delene av plantegningene med 
bygningen på maleriet, blant annet ved å telle vindusåpninger, ble det klart at maleriet måtte være en illustrasjon 
av den første boligbebyggelsen på eiendommen. Bygningen på maleriet var et sommerhus, oppført i 1822. Denne 
bygningen dannet grunnlaget for all senere utbygging og forandringer på Frognerhaug. Kart fra 1752 kunne 
fortelle at før sommerboligen fra 1822 ble oppført besto bebyggelsen kun av enkelte driftsbygninger til landbruks-
formål, og at disse var plassert nær traseen for den tids Drammensvei og ikke på haugen mot Frognerkilen. 

Tidsreisen langs Frognerkilens innerste del ga et bilde med store forandringer i området. Et landskap som hadde 
endret karakter fra å være ubebodd på 1700-tallet frem til dagens tette bebyggelse, et tidsrom med nye oppfin-
nelser, nytt levesett, ny bruk av bygningene, ny bruk av Frognerkilen. Ved vandring med det lille kameraet i lommen, 
både på selve eiendommen Drammensveien 106,  rundt i nabolaget med den vakre 1800-talls villabebyggelsen, 
og langs motsatt side av Frognerkilen langs Bygdøys strand, var det mulig å forestille seg hvordan livet kunne ha 
vært på 1700-tallet og på 1800-tallet. Det ble nesten mulig å høre prat og rop fra ivrige mennesker på vei til 
familietreff på landstedene, eller på utfart fra Christiania i båt over Frognerkilen til forlystelsesstedene på 
Bygdøylandet. Det var mulig å forestille seg de kongelige interesser med jakt i Bygdøyskogen, og byggingen av 
Oscarshall og Bygdøy Kongsgård.  Og oppleve Drammensveien som svinget seg mellom sommerstedene ved 
Frognerkilen med en ferdsel som besto av hestetrafikk. Ved vinterstid, før isbryteren Mjølner lagde råk i fjordisen, 
ble det arrangert salgsmarked på Frognerkilens is, og hesteløp, skøyteløp og ispigging forlystet borgerne i byen.  
Den gang da var Frognerkilen byens storstue der folk traff hverandre og barna hoppet på isflak. Og dernest, 
hvorledes århundreskiftet og 1900-tallet startet med ombygging av sommerboligene til permanente vinterboliger, 
utparsellering og fortetting. Fjordisen ble åpnet om vinteren til livlig helårs båttrafikk, byen som vokste, og til 
slutt begynnelsen av 1990-årene med ferdig rehabilitering av hovedbygningen på Drammensveien 106, og den 
omsøkte kontorbygningen som ville stige opp av bakken. Historiens siste del ville bli til mens det var mulig å se 
på. En herre kom bort til meg og begynte å prate.  Han fortalte at det var en spesiell hendelse som ikke måtte bli 
glemt.  Axel Paulsen, vår store skøyteløper på 1800-tallet, utførte verdens første «Dobbel Axel» på Frognerkilens 
is utenfor Frognerhaug, Drammensveien 106. Befaringen som måtte utføres for å kunne gi en god tilbakemelding til 
utbyggingsplanene, ble både krevende og interessant. Nå var det bare å komme tilbake til kontoret, sette i gang 
datamaskinen og finne fram alle notatene, samt fremkalle og kopiere fotografiene. 

I dag suser trafikken på E-18 langs Frognerkilens strand, og det planlagte kontorbygget ble oppført, men tar en 
seg litt tid går det fint an å forestille seg stedet, tiden og historien, slik det var en gang. 
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DIKEMARK SYKEHUS: 
FRAFLYTTING – MUSEUM
Det kom en forespørsel fra Dikemark sykehus i 
begynnelsen av 1980-årene om Byantikvaren i 
Oslo kunne medvirke til starten av et sykehus-
museum. Et sykehusmuseum ville komme til å 
trenge både faglig hjelp og økonomisk støtte. 
Dikemark sykehus var et spesialsykehus for 
voksenpsykiatri. Anlegget ligger i et av 
Askerbygdas vakreste områder. Det 
psykiatriske helsevern i Oslo ble startet med 
bakgrunn i St. Laurentius- og Gråbrødre-
klostrene fra 1200-tallet som, i forbindelse med 
reformasjonen, ble slått sammen til Oslo 
Hospital i 1538. I 1779 fikk Oslo Hospital 
egen avdeling for sindsyke, kalt Dollhus. Oslo 
Hospitals Dollhus ble forbildet for Christiania 
kommunale Sindsygeasyl, opprettet i Mangels-
gården i Storgaten, og her har Dikemark syke-
hus sine røtter. Dikemark sykehus åpnet i 1905 
som en komplett liten by i seg selv, tilhørende 
Oslo by og Oslos historie. Det ble reist syke-
husavdelinger, funksjonærboliger, økonomi-
avdelinger, tekniske avdelinger, elektrisitetsverk, 
samt nye driftsbygninger på eksisterende gårds-
bruk. Det ønskede museumsmøtet ble avholdt 
i januar 1982 og det viste seg at sykehusets 
ansatte hadde samlet på gammelt utstyr helt 
siden 1950-tallet. To kjellerrom på avdeling 
Granli var fulle av gjenstander, møbler, klær, 
instrumenter, malerier med mer. Gjenstandene 
fortalte med stor tydelighet historien om 
menneskene og livet på Dikemark sykehus. Ni 
rom i sykehusvaskeriets 3. etasje ble frigjort til 
museumsvirksomhet, et museum som skulle 

synliggjøre en tidligere lukket verden. 
Pasientene bodde ofte hele livet sitt på 
Dikemark, og både pasienter og ansatte delte 
oppgaver og arbeid som skulle gjøres. Møbler 
ble snekret, sko sydd og reparert, det ble vevet 
stoff til klær, gardiner og møbler. Pasientene 
var med i arbeid på gårdsbruket, i 
gartneriet, i bakeriet, i vaskeri og systue, 
kjøkken og bokbinderi.  Det ble gitt lønn for 
arbeidet, og lønnen ble utbetalt i Dikemarks 
egen pengemynt som var gangbar i for-
retningen i nærheten.  Fritidssyslene omfattet  
skisport, roing og bading, samt tennis på stedets 
to tennisbaner. Sykehuset ga også mulighet til 
skolegang. I 1984 sendte Helsedirektoratet 
ut en henstilling med retningslinjer til landets 
psykiatriske sykehus om å ta vare på gamle 
gjenstander o.l. som kunne være av historisk 
interesse, og som skulle kaste lys over den 
psykiatriske behandling gjennom tidene. 
Situasjonen for Dikemark sykehus gjorde det 
nødvendig med igangsetting av bevarings- 
og museumstiltak, samt raskt å foreta 
dokumentasjon og sikring av uerstattelige 
verdier som ble truet ved den begynnende 
fraflyttingen. I 1984 ble museet i vaskeri-
bygningen på Dikemark sykehus offisielt åpnet. 
Museet ga et innblikk i psykiatriens historie fra 
sykehusets tilblivelse i 1905 og frem til omtrent 
1970.  Det ga et innblikk i en verden som var 
ukjent for de fleste. Et museum som fortalte om 
menneskers fortvilelse og håp, men som 
samtidig viste pasientenes virksomhet og 
skapertrang, oppfinnsomhet og 
glede.   
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TIDEN GIKK MOT 1990-ÅRENE                                                                                                                 
Det ble vedtatt at Dikemark sykehus skulle 
nedlegges og desentraliseres innen tusenårs-
skiftet som ledd i den store reformen for det 
psykiske helsevern i Norge. I den aktuelle fra-
flyttingssituasjonen var Dikemark sykehus selv 
blitt et bevaringsobjekt, et museumsobjekt 
bestående av det helhetlige anlegget. Syke-
husplanen fremover og ut i 2000-årene ble 
utarbeidet. De forskjellige avdelingene skulle 
flyttes til Oslo. Tanken var at pasientene skulle 
bli behandlet i sitt nærmiljø.

DIKEMARK SYKEHUS TIL SALGS                                                                                                     
Dikemark sykehus ligger på Asker kommunes 
grunn. Fremtidige planer vedrørende sykehusets 
drift og forslag til forandringer og utbygging 
ble diskutert mellom Asker og Oslo kommuner. 
Avdeling Bjørkeli ble, som første bygning på 
Dikemark, fraflyttet ved årsskiftet 1992/93, 
men fortsatt med det gamle laboratoriet i 
loftsetasjen. Bygningen ble utlagt for salg. 
Fraflyttingssituasjonen gjorde det nødvendig å 
styrke museet i vaskeribygningen.  Men, lokalene 
der var etter hvert ikke ideelle for en videre 
utvikling og vekst. Den fraflyttede bygningen, 
avdeling Bjørkeli, kunne være et godt egnet 
alternativ, og bygningen ble dessuten vurdert 
som en god representant for sykehusets 
arkitektur.  Interiøret var for det meste opprin-
nelig, og laboratoriet lå intakt i bygningen som 
et allerede eksisterende museum, parat til 
fremtidsrettet vitenskapelig forskning.  

AVDELING BJØRKELI                                                                                                                              
Avdeling Bjørkeli ble bygget i 1919 som avde-
ling for betalende pasienter. Bygningen er
typisk for bebyggelsen på Dikemark sykehus, er 
oppført i pusset mur og består av to hoved-
etasjer, samt loftsetasje og kjeller. Befaring, som 
ble foretatt i 1990-årene, viste at bygningen 
var i god teknisk stand, men måtte utbedres 
blant annet brannteknisk, for fortsatt å kunne 
benyttes.  I mange år ble Bjørkli brukt som en 
avdeling der psykiatriske, psykisk utviklings-
hemmede pasienter ble behandlet, men ble 
også benyttet til behandling gjennom arbeids-
trening og botrening. Loftsetasjen rommet syke-
husets laboratorium, og i bygningens kjeller ble 
prøver fra pasientene oppbevart.   

LABORATORIET                                                                                                                             
Dikemark sykehus fikk sitt laboratorium i 1924 
og er et av de eldste sykehuslaboratorier i 

Norge. Laboratoriet har etter hvert fått 
internasjonal anerkjennelse, og representerer 
en lang medisinsk tradisjon med betydelig 
spesialkunnskap innen biologisk psykiatri.  I flere 
tiår har det hatt landsfunksjon for ulike tilsendte 
prøver, og har betjent sykehuset med prøve-
taking og analyse av innlagte og poli-
kliniske pasienter. Laboratoriet har samlet meget 
verdifullt materiale, biologiske prøver 
(preserverte organer og lange døgnserier av 
urin fra ikke medisinerte pasienter på 1930-
tallet), kliniske beskrivelser og vurderingsskalaer, 
publikasjoner og tidsskrifter, samt en rikholdig 
samling med instrumenter som er i intakt stand 
i dag. Det meste av dette materialet har stor 
verdi både forskningsmessig og musealt, og 
er fortsatt igjen i avdeling Bjørkeli. Ombygde 
lokaler i Pensjonatbygningen rommer i dag det 
nye laboratoriet som, i januar 1987, ble 
omgjort til forskningsinstitutt for nevropsykiatri. 
Situasjonen for Dikemark sykehus gjorde det 
nødvendig med igangsetting av bevarings – og 
museumstiltak, samt raskt å foreta nødvendig 
dokumentasjon og sikring av uerstattelige 
verdier som ble truet ved den begynnende 
fraflytting. Da jeg avsluttet mitt arbeid med å 
følge utviklingen av museumsdriften på Dike-
mark var det blitt vedtatt at museet skulle flyttes 
til avdeling Bjørkeli.

ÅR 2016                                                                                                                                         
Min tid med oppfølging av museet på 
Dikemark sluttet i ca. år 2000. Museet i 
Bjørkeli-bygningen ble åpnet i 2005, og i 2012 
ble flere av bygningene på Dikemark sykehus 
fredet.

Avdeling Bjørkeli på Dikemark. 


