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av: Tove Solbakken

Fra landhandel til byråkrati 
Kjeld Magnussens periode som byantikvar 1981-1992
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Noe av det siste Kjeld Magnussen gjorde 
før han gikk bort i april 2016 92 år gammel, 
var å samtale med undertegnede om sin tid 
som byantikvar. Hele høsten og våren hadde 
han vært med i redaksjonsgruppen til 60-års-
jubileumsskriftet. Riktignok hadde vi ikke holdt 
flere enn tre møter, men det ene inneholdt både 
påfølgende middag og sosial mimring og 
samvær. Kjeld opplevde å se fem etterfølgere 
ta over byantikvarstolen og på disse møtene 
deltok to av dem, sammen med andre sentrale 
medarbeidere gjennom mange tiår. 

Kjelds kone Ragnhild ga uttrykk for at disse 
sammenkomstene som vekslet mellom å være 
formelle redaksjonsmøter og skravletreff med 
gamle venner hadde vært høydepunkter for 
Kjeld i den siste perioden. Det var viktig for 
ham å fortsatt føle at han var i fagfeltet, å få 
treffe meningsfeller og delta i diskusjoner. Kjeld 
ønsket ikke selv å skrive sin byantikvar-historie 
slik hans etterkommere har gjort, han påpekte 
humrende at det var han blitt for gammel til. 
Jeg ble i stedet valgt ut til å føre den i pennen. 
Kjeld var ikke bare byantikvar og forfatter av 
mengder av artikler til ulike tidsskrifter, han var 
vårt bindeledd tilbake til den første byantikvar 
Arno Bergs tid. Han var der gjennom hele 
byantikvarens 60-årige historie og har sett Oslo 
og holdningene til kulturminnevern utvikle seg, 
ikke alltid i samme retning. 

Opptakten til det moderne kulturminnevernet og 
Byantikvarens tilblivelse ble av Kjeld beskrevet 
som noe tilfeldig, både hva gjaldt planlegging, 
initiativ og ressursbruk. Universitetets oldssaks-
samling, Fortidsminneforeningen, Riksantikvaren 
og stiftelsen Bymuseet var de fire aktørene, 
men behovet for vern av kommunenes kultur-
historiske verdifulle eiendommer førte til at det 
ble fremmet forslag i Oslo bystyre om å styrke 
eiendomsforvaltningen ved å innsette en 
byantikvar. Arno Berg tok sitt mandat videre 
utover denne rammen og Byantikvaren utviklet 
seg til å bli hovedstadens femte, og egne 
kommunale instans i bygningsvernet. Kjeld 
Magnussen var med i denne helt første fasen 
av etatens historie og jobbet som ung arkitekt 
under den energiske Arno Berg med oppmåling 
og rettelser av tegninger. Han husket Arno som 
en sterk personlighet, som også kunne være 
vrang. Kjeld syntes det var helt forståelig at 
Arno installerte seg i sin egen brakke på utsiden 

av bygningskontrollens kontorer på Volvat, slik 
at Byantikvaren ble selvstendig. Arno Berg ville 
ikke la seg integrere i systemet. Han hadde 
likevel et godt samarbeid med politikerne. 
Byantikvaren ble opprettet for å ta vare på 
gamle hus, men kun de kommunale. Arno Berg 
anså dette skillet som kunstig. Han så hvordan 
viktige bygg som burde vært vernet forsvant og 
etter hans mening burde Byantikvaren 
beskjeftige seg med alt byen hadde av 
verdifull bygningsmasse. 

I sin første tid hos Byantikvaren var Kjeld Magnussen bl.a. ute og 
dokumenterte byen med fotoapparat. Her i nå nedrevne St.Olavs 
plass 5 og Pilestredet 26 (1965). 
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Den nye Byantikvaren hadde også klare visjoner om hvordan han skulle ta fatt oppgaven. I et 
intervju uttalte Kjeld Magnussen at han i sin tid som praktiserende arkitekt hadde vært med på 
«å bygge noe av det styggeste som er gjort i Oslo». Nå ville han rette opp sine ungdomssynder. 
Utover 1980-tallet skulle Byantikvaren imidlertid stå foran en omfattende omorganisering. 
Gjenstandsbevaring og bygningsbevaring samlet - det som tidligere hadde vært sett på som 
en god idé - ble nå en håpløs oppgave. Likeså Byantikvarens tidligere oppgaver med 
restaurering og oppmålinger. «Vi forsøkte å intensivere ekspertisen på restaurering, samtidig som 
vi måtte trekke oss ut av så mye vedlikeholdsforvaltning som mulig» mintes Kjeld. «Våre arbeids-
oppgaver hang ikke sammen med størrelsen på bevilgningene vi fikk. Vi kjempet mot et stadig 
stigende forfall». Byantikvaren forvaltet på denne tiden mye bygningsmasse - Bjørnsgaard ved 
Maridalsvannet, Heftyesamlingen, hele Hovedøya, Ladegården, Gjetmyra gård og Gamle 
Rådhus. Kjeld Magnussen mente det ikke var sunt for etaten den gang. Forfallet satte inn, men 
pengene etaten trengte kom ikke, og bemanningen var for lav. «Jeg satt og så på at restanse-
listene ble lenger og lenger og lenger, det er ikke sikkert jeg gjorde det riktig. Alle hadde dårlig 
samvittighet, vi hadde altfor mye å gjøre».

Etter en tids arbeide på Norsk Folkemuseum var Kjeld i sin 
andre periode hos Byantikvaren i årene 1963-65. Harald Hals II 
hadde da tatt over for Arno Berg og Kjeld beskrev denne tiden 
i kulturminnevernet som preget av mange personlige relasjoner. 
Miljøet var lite og alle var som en stor familie. Man kjente hver-
andre godt, kanskje for godt, og visste om hverandres sterke og 
svake sider. Slik Kjeld husket det, var det mye sjalusi mellom den 
gamle byantikvar Arno Berg og den nye, Harald Hals II. De var 
begge for sterke personligheter til at gnisninger kunne unngås. 
På denne tiden hadde Byantikvaren flyttet over til Frogner 
Hovedgård for å bli en del av Oslo Bymuseum. Her var det 
også et maktforhold, og det var vanskelig å sjonglere rollene 
når man skulle være Byantikvar og museumsdirektør samtidig. 
Bevaring av bebyggelse fikk prioritet framfor museumsarbeid. 
1960-tallet var en av Oslos virkelig store ekspansjonsperioder, 
men da rivemanien og nybyggingen skjøt fart for fullt gikk Kjeld 
Magnussen over til å jobbe hos Riksantikvaren. En instans som 
på denne tiden var svært opptatt av middelalder og anså at 
kulturen var avdødd i 1848. Kjeld bemerket at Arno Berg var 
en av dem som jobbet med å avskaffe dette synet. 

Da Kjeld Magnussen tiltrådte som byantikvar i 1981 hadde 
byen vært gjennom en periode på 1970-tallet der holdningene 
til kulturminner etterhvert hadde endret seg. Kjeld kalte det 
«en overgang fra romantisk middelalderfilosofi til mer tidsriktig 
bevaring». Oslo var imidlertid fremdeles en ekspanderende by, 
og også en by i fornying. Murgårdene ble byfornyet og mange 
store prosjekter i sentrum, som Sentralstasjonen og området 
omkring, var med på å endre bybildet. Kjeld anså at det var 
nødvendig å skille Byantikvaren fra Bymuseet for fullt ut å kunne 
konsentrere seg om bygningsvern. Med hans egne ord: «Først 
ble stillingen som museumsdirektør utlyst. Jeg søkte, og fikk den. 
Så ble stillingen som Byantikvar utlyst. Jeg søkte og fikk den også. 
Jeg sa så at jeg gjerne vil ha Byantikvar-stillingen, men jeg vil 
ikke være direktør for museet. Jeg brøt linjen bevisst fordi 
organisasjonen var for uklar, man kan ikke tjene to herrer. Jeg 
kunne ikke være avhengig av et faglig styre som ikke var 
kommunalt. Dette var i 1981». Og slik ble det. 

Tre av bygningene i Byantikvarens 
forvaring fotografert på 1980-tallet: 

Bakkehaugen gård, Lavetthuset på 
Hovedøya og stabburet på Bjørnsgaard
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Hele Kjeld Magnussens periode som 
Byantikvar var preget av økonomisk usikre 
forhold for etaten og minkende bevilgninger. 
Kjeld sammenfattet dette i en artikkel skrevet 
av Truls Aslaksby til 50-årsjubileet: «Etaten var 
underbemannet og kontorforholdene elendige 
og påtrykket av inngående saksmateriale var en 
sterk påkjenning for personalet. I de første årene 
av min tid som byantikvar viste de kultiverte 
politikere som den gang styrte Oslos både velvilje 
og interesse for fortidsvern, men uten at det 
resulterte i pengemidler. Da disse etterhvert forlot 
arenaen, ble de erstattet av nye krefter». Disse 
nye kreftene så for seg en helt annen type 
byutvikling enn det som var Byantikvarens linje. 
På 1980-tallet var rivingstakten i Oslo svært 
høy. 

I den samme artikkelen kalte Kjeld 
Magnussen seg selv «en torn i øyet» for Oslo 
Bymuseum, Arkitektforningen, deler av 
Fortidsminneforeningen og Michael 
Tetzschner, «for å nevne noen eksempler». I 
den siste samtalen vi hadde snakket vi videre 
rundt dette. Kjeld anså Fortidsminneforeningen 
å være en engasjert organisasjon, et talerør, 
men også som gammeldagse - «Mange var så 
konservative at de motarbeidet sin egen sak». 
Kjeld sto i mange tilfeller for en mer pragmatisk 
holdning i bygningsvernspørsmål: Byantikvaren 
skulle ta vare på gamle hus, men de måtte 
kunne brukes, ikke stå som tomme museumsskall. 

I 1983 sto overskriften «Vi lanserer ikke frys-
planer» i Aftenposten. Kjeld Magnussen ønsket 
å få satt bevaringsarbeidet i system, med en 
skikkelig verneplan for hele Oslo. Den skulle 
omfatte planer for riktig bruk av bygninger og 
gi godt økonomisk grunnlag for istandsettelse 
og vedlikehold.  Det var viktig at estetiske og 
historiske verdier ble identifisert allerede på 
planleggingsstadiet. Kjeld ønsket forutsig-
barhet i kulturminnevernet. En slik helhetsplan 
ble dessverre aldri vedtatt. 

I 1980-tallets Oslo ble mange prosjekter med 
negative konsekvenser for bygg og bymiljøer 
med kulturminneverdier gjennomført, men noen 
strandet. Majorstulokket, et lokk over Bogstad-
veien mot Majorstukrysset med innendørs 
handlegate, ble ikke realisert. Byantikvaren var 
klar på at strøket ville tape på en slik løsning. 
Kjeld Magnussen kunne ikke se at en slik 
utbygging ville gi noen nye kvaliteter til Major-

stustrøket. På Karl Johan var Thorvald Meyers 
gård i nummer 37 under press i 1988. «Det må 
naturligvis bevares, om nødvendig med fredning», 
uttalte Kjeld Magnussen. Byantikvarens 
holdning den gang samsvarer med det som også 
er etatens syn på bygningsvern i dag. Fasaden 
måtte ikke under noen omstendighet røres, men 
det kom heller ikke på tale å slakte innmaten. 
Såkalt «skallbevaring» er i dag bredt diskutert 
i kulturminnevernet. Er dette vern, eller ikke? 
Byantikvaren står fast på sitt syn fra slutten av 
1980-tallet. Forøvrig ble all innmat røsket ut av 
gårdene på Karl Johan, helt mot Byantikvarens 
anbefaling. I dag finner vi bl.a. kjøpesenteret 
Paleet bak flere av de gamle fasadene

Også grunnvannsproblematikken ble løftet 
fram av Kjeld Magnussen på 1980-tallet. De 
store gravingene i Oslo sentrum bekymret ham 
og sammen med geologer og andre eksperter 
advarte byantikvaren mot konsekvensene 
grunnvannsendringene kunne få for den verne-
verdige bebyggelsen. Den gang var det 
vanskelig å få gehør. I dag pågår det et stort 
tverretatlig prosjekt i Oslo kommune for å gi 
bedre forvaltning av undergrunn og mindre 
skader.

Karl Johans gate 37 fotografert ca. 1950. 
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Som nåværende byantikvar Janne Wilberg 
uttrykte det: «Det var i Kjeld Magnussens 
periode Byantikvaren gikk over fra å være land-
handel til å bli byråkrati». Kjeld formulerte også 
dette i vår siste samtale: «Den virkelige store 
endringen hos Byantikvaren var at vi gikk fra å 
være restaureringskontor til å bli bygnings-
kontroll». Et av leddene i dette var å 
digitalisere arbeidet og saksbehandlingen og 
Byantikvaren ble en foregangsetat på innføring 
av EDB. Ole Petter Bjerkek og Terje 
Abrahamsen ble hentet inn, og hele etaten ble 
sendt på kurs. Den gang var en datamaskin 
egentlig bare en skrivemaskin med skjerm, men 
det var begynnelsen på et løft som gjorde 
Byantikvaren til en pionér. Øvrige etater i Oslo 
kommune ble bedt om å se til Byantikvaren når 
det kom til bruk av EDB og digitale løsninger. 

Etaten drev også i mindre og mindre grad med 
arbeid ute i felt, men rådde fortsatt over en del 
bygningsmasse. I 1984 ble etatens årsmelding 
utgitt i bokform, en særlig påkostet engangs-
foreteelse, godt hjulpet av eksterne bidrags-
ytere. Der kan man bl.a. lese om Byantikvarens 
arbeider på Hovedøya. Etaten overtok i 1983 
bruken av Store Østre krutthus og bygge- og 
restaureringsarbeider ble satt i gang. 
Viktige deler av Bygningskontrollens arkiv, d.v.s. 
alt tegningsmateriale og byggesakspapirer 
omhandlende Oslos murgårdsbebyggelse, ble 

flyttet fra låven på Bakkehaugen gård til 
krutthuset. Dette materialet var forøvrig
besluttet kastet av Bygningskontrollen på et 
tidligere tidspunkt, da det hele skulle overføres 
til microfilm. I en rask redningsaksjon fikk 
Byantikvaren tatt vare på materialet, og sørget 
for at det ble kopiert opp i et brukbart format 
og satt inn i røde permer. Det hører med til 
historien at microfilmmaterialet ikke holdt høy 
kvalitet og var ganske ubrukelig. Istedet har de 
såkalte «rødmappene» fulgt Byantikvaren helt 
fram til vår tid, og er fremdeles i daglig bruk 
i etatens arbeide. På Hovedøya jobbet også 
Byantikvaren med å sette i stand Lavetthuset. 
At bygningene på Hovedøya sto til 
Byantikvarens disposisjon løste mange 
lagringsproblemer, både for det nevnte 
arkivet fra Bygningskontrollen og for Oslo 
kommunes Modellsamling. Også denne var 
besluttet kastet på 1980-tallet, men Kjeld 
Magnussen var en av dem som gjorde en 
stor innsats for å få den bevart. Gjennom en 
stor redningsaksjon sørget han for at 
samlingen ble reddet ut av Maridalsveien 3s 
fuktige kjellere med kummerlige forhold 
og midlertidig plassert og utstilt i 
Lavetthuset. Senere ble samlingene tatt hånd 
om av andre profesjonelle kulturarvaktører. 
Eksempelvis er deler av samlingen i verdens-
klasse og inngår nå i Nasjonalmuseets 
samlinger. 

Byantikvaren på kurs hos Merkantildata. 
Det blir fortalt at maskingene hylte og 
støyet, men stemningen var likevel god.
Truls Aslaksbys hund Marco var alltid 
med der det skjedde. 
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Kjeld Magnussen var en synlig byantikvar, med 
sterke meninger på godt og vondt. Om Gul 
liste har han uttalt at den er noe man bør nære 
skepsis til, en oppfatning han fremdeles sto ved 
da vi snakket sammen. For Kjeld var et av 
problemene med Gul liste at når man valgte 
noe inn, valgte man også noe bort. «Den var et 
tveegget sverd (…) Vi hadde ikke så mange 
retningslinjer på hva som burde bevares og hva 
som ikke skulle bevares, Fortidsminneforeningen 
hadde sterk innflytelse på Gul liste. De var en 
maktfaktor i Oslo, først og fremst på grunn av 
rekrutteringen. Byens beste folk på alle mulige 
måter var medlemmer, praktisk talt hele arkitekt-
standen, de hadde stor påvirkningskraft, særlig 
fordi de kjente hverandre personlig, byen var 
liten». Det var nødvendig med en klar linje fra 
Byantikvarens side. Kjeld Magnussen forsøkte 
å gi etaten en ny posisjon. Som mangeårig 
medarbeider Ole Petter Bjerkek formulerer det: 
«Han skapte en selvstendig forvaltningsetat med 
innsynsrett i rivesaker og en administrativ orden 
for historiske bygninger i kommunalt eie». I 1990 
var Kjeld var med på å overføring av statlig 
myndighet etter kulturminneloven til blant annet 
Oslo kommune, som da fikk en funksjonsdyktig 
innsigelsesordning. 

Det var også i Kjeld Magnussens periode 
som at byantikvaren endelig ogå fysisk løsrev 
seg fra Bymuseet og flyttet fra Frogner 
hovedgård, til egne lokaler i Majorstuveien 8. 
Dette var på høy tid. Overskriften «Antikvarisk 

hos Byantikvaren» er talende, og i tilhørende 
artikkel kunne Aftenposten fortelle at Arbeids-
tilsynet anså at etatens lokaler hadde prekært 
behov for oppgradering. Det var kaldt og 
trekkfullt og de sanitære forholdene var heller 
ikke mye å skryte av. Plassmangelen var 
dessuten tiltagende. I den gamle løkkebygningen 
på Hegdehaugen ble forholdene langt bedre, 
selv om bygningens fysiognomi tilsa at det ble 
mye klatring i trapper og kontorer litt her og litt 
der. 

En historie fra tiden i Majorstuveien, også gjen-
gitt i Truls Aslaksbys artikkel, er verdt å ta med. 
Den illustrerer det noe spente forholdet mellom 
Byantikvaren, og de frivillige i kulturminne-
vernet, et forhold Kjeld selv påpekte senere. 
Han irriterte seg over det påtrykket fra disse 
«vennene», som mente seg berettiget til å øve 
press på Byantikvaren. Fra Aslaksby: 
«Særlig gjaldt dette de mer selvsentrerte strøks-
foreningene på Vestkanten («Vestkantjuntaen»). 
Her må jeg viderefortelle en historie som den 
gode Kjeld har glemt, men hvis kilde er 
daværende forværelsesfullmektig Lilian S. 
Hun går inn på Kjelds kontor i Majorstuveien 
8, og utstøter et skrik idet hun ser sjefen ligge 
utstrakt, urørlig over skrivebordet med 
hendene foran seg. Men så ser hun at 
telefonrøret ligger av, og ut av røret kommer en 
ustoppelig strøm av påpekninger og beklagelser 
fra fru F., engasjert medlem av 
G.Vel…»

V: Årbok 1984, med grundig gjennomgang av både byggesaker og rivesaker. 
H: En av de store begivenhetene i Kjeld Magnussens byantikvarperiode var åpningen av bymodellen i Høymagasinet 1987. Både kong Olav og 
dronning Margrethe var tilstede. 
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En av de største utfordringene Kjeld 
Magnussen trakk fram fra sitt byantikvar-
virke, var den stadig tilbakevendende faren 
for at Byantikvaren faktisk skulle bli lagt ned. 
Flere politikere, særlig Petter N. Myhre fra 
Frp, gikk hardt ut i pressen og sa at Oslo slett 
ikke hadde behov for noen Byantikvar. Etaten 
bidro ikke med noe nyttig, gamle hus var det 
nok av, Byantikvaren var derimot med på å 
bremse byutviklingen. I 1988 foreslo Byrådet at 
Byantikvaren skulle spare en million kroner. Det 
fantes imidlertid ingen andre poster enn lønns-
utgiftene å stramme inn på, og skulle forslaget 
bli vedtatt, ville det i praksis betydd kroken på 
døra for Byantikvaren. Dette var bare toppen 
av isfjellet hva gjaldt utallige lignende 
signaler fra Rådhuset på slutten av 80-tallet, 
da særlig i form av manglende bevilgninger. 
Nå vet vi at etaten overlevde, men for Kjeld 
Magnussen var dette, blandet med retningen 
byutviklingen tok, vanskelig å hanskes med. Hans 
og etatens syn på hva som ville være en god by 
i framtiden samsvarte ikke med politikernes 

Byantikvaren fant liten støtte hos politikerne på 1980-
tallet, et tiår der rivingen av Oslo gikk i høyt tempo og 
det var vanskelig å få gjennomslag for vernesyn. Fotograf 
Sverre Heiberg sto på antikvarenes side og publiserte på 
denne tiden Oslobilder i sin faste spalte i Dagbladet - både 
skarpe, vakre og til ettertanke, for å åpne folks øyne for 
byens kvaliteter. Her har Sverre Heiberg kommet sammen 
med Byantikvarens Per Erling Johnsen, i Nordraaaks gate en 
vinterdag i 1982.

Sverre Heibergs foto Dronningens gate 2 før riving.
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planer. Kjeld uttalte følgende da han så 
tilbake, mer enn 30 år etter at han gikk av: 
«…nye krefter ønsket en mer aktiv og 
progressiv utvikling av bymiljøet. Byantikvaren 
var etter deres mening et hinder for private 
entrepriser av ymse art, og den 14.08.1991 
fikk jeg beskjed om å forberede en sak for 
kulturdirektøren om nedleggelse av etaten. Jeg 
tror det er den eneste utredning jeg bevisst har 
sabotert i mitt lange yrkesliv i administrasjon, og 
den ble aldri ferdig». 

Kjeld Magnussen fikk imidlertid utrettet mye 
annet. Ole Petter Bjerkek sammenfatter: «Han 
kartla bynære gårdsanlegg, demninger i 
Marka og gjennomførte ruinkonserveringen i 
Gamlebyen og på østre og vestre skanse på 
Hovedøya. Han fikk restaurert Gamle Logen, 
og sammen med Havnevesenet fremmet han 
idé-forslag om reetablering av ytre 
festningsverk på Vippetangen for garasjeplass 
til fergetrafikken». Likevel var det en hjertesak 
der hans syn ikke vant fram, nemlig utbyggingen 
av Bjørvika. I ettertid resonerte han at han nok 
hadde hoppet av litt for tidlig, han burde stått i 
kampen lenger og forsøkt å få Byantikvaren til 
å spille en enda sterkere rolle i utformingen av 
byen som helhet. Det kunne ikke bare dreie seg 
om enkeltobjekter. Imidlertid ble det ikke slik i 
Kjelds periode og dette, sammen med faren for 
nedleggelse, var grunnen til at han valgte å gå 
av som byantikvar. «Jeg kunne ikke forsone meg 
med at den tradisjonelle Oslo-profilen fra sjøen 
til åsen ble brutt ned av vulgær strand-
bebyggelse, men erkjente at motstand var 
nytteløs. Den vedvarende trussel om nedleggelse 
av etaten var vanskelig å leve med. Derfor 
pensjonerte jeg meg fra desember 1992, et år 
før full tjenestetid. 28/12 ga jeg nøklene over til 
Ole Petter Bjerkek.»


