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av: Tom Wassum

En sivilarbeiders 
tilbakeblikk på 80-tallet
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Denne historien skal handle mest om min sivil-
tjeneste hos Byantikvaren på midten av 
1980-tallet. Ispedd noen uautoriserte 
betraktninger rundt Byantikvarens liv og 
virke i en ikke veldig fjern, men likevel ganske 
annerledes tid.

Høsten -85 skulle jeg avtjene en siviltjeneste 
jeg i lang tid hadde skjøvet foran meg. Det 
gikk et ord på Arkitekthøgskolen om at 
Byantikvaren var blant de få tjenestestedene 
som brukte arkitekter som sivilarbeidere, og 
der var min motivasjon for å søke meg nettopp 
til Byantikvaren  som nyutdannet. Bortsett fra 
noen interessante bøker om Oslos historie, gitt 
i gave fra en tante noen år tidligere, var mine 
kunnskaper om gamle bygninger og kulturminne-
vern begrenset til et grunnkurs i teori og historie 
på skolen. I den fredelige og bortgjemte hage-
stuen på Frogner hovedgård hadde jeg min 
første arbeidsdag som sivilarbeider. Her var 
Byantikvaren fortsatt samlokalisert med Oslo 
Bymuseum, og halvveis på flyttefot til egne 
lokaler, nemlig  den gamle Bernerløkken i 
Majorstuveien 8.

Mye ved Byantikvaren den gang var 
forskjellig fra i dag, og det er kanskje ikke 
veldig overraskende. Etaten var i midten av 
1980-årene bare halvveis mot sitt 60-års 
jubileum, og halvveis på veien fra å være et 
enkeltmannsforetak i 1956 til en stor, veldrevet 
og profesjonell etat med rundt 25 fast ansatte i 
dag. Byantikvaren var i -85 også på vei inn i en 
tid med store endringer som ikke bare gjaldt for 
kulturminnevernet, men også for de byråkratiske 
rammebetingelser som skulle gjelde for en 
offentlig virksomhet i Oslo

Det var en liten etat målt i antall ansatte jeg 
fikk møte i -85,  men også en etat med stadig 
økende oppgaver som spente over et stort 
kulturminnefaglig register. Byantikvaren 
hadde på den tiden drifts- og forvaltnings-
ansvaret for svært mange av Oslos fredete 
eiendommer, i spennet fra ærverdige Oslo 
Ladegård til lageret med gamle takstein på 
Bakkehaugen gård, fra Lavetthuset på 
Hovedøya til folkedraktsamlingen på 
Bjørnsgaard. I tillegg til oppgavene med 
byggesaksbehandling og kulturminnerådgivning, 
var enkelte av saksbehandlerne derfor også 
deltidsvaktmestere og arbeidsledere på 
fredete eiendommer. 

I 1985 kom en endring av bygningsloven, 
som ga kommunene ansvaret for egen-
godkjenning av reguleringsplaner. 
Byantikvarens rolle ble dermed utvidet til å 
uttale seg til reguleringsplaner og ikke bare til 
enkeltsaker. Miljøbevaring hadde blitt en politisk 
målsetting, og Byantikvaren justerte fokus 
tilsvarende fra vern av enkeltobjekter til også 
å gjelde helhetlige kulturmiljøer. Det relativt 
nye fenomenet bevaringsplaner, som hadde sett 
dagens lys få år tidligere med Bergfjerdingen, 
Kvadraturen og Homansbyen, (de to siste riktig-
nok i regi av Fortidsminneforeningen), slo inn for 
full tyngde.  

Utvidelse av den gule lista, som første gang 
forelå i 1962 med 106 eiendommer, hadde høy 
prioritet. Og ikke minst var det et umettelig 
behov for noen som kunne kjøre rundt i 
Byantikvarens rustne Ford Transit og 
registrere bygninger som var søkt revet. Dette 
var i begynnelsen av jappetiden, med et rive-
tempo som eiendomsutviklere i dag bare kan 
drømme om. Sivilarbeideren hos Byantikvaren 
var den utpekte til å kjøre rusten varebil rundt 
for å registrere bygninger som noen ønsket å 
rive. 

Utvalgt personale i Majorstuveien 8. Fra venstre: tidligere 
sivilarbeider Sjur Helseth, Ingunn Stuvøy i arkivet, 
sivilarbeider Tom Wassum og Petter Stensby. 

Foregående: BYAs meget omtalte varebil parkert utenfor 
Akersgata 57 og 59 i 1985. Foreviget av artikkel-
forfatteren. 
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Byantikvaren dokumenterte den særlig vakre klebersteinsfasaden i Akersgata 63 
mens bygningen ennå sto. Rivesaken i Akersgata 57, 59, 61 og 63 var en av de mest 
omstridte og omtalte på 80-tallet, der rivingstillatelse først ble gitt, deretter trukket 
tilbake. Truls Aslaksby skriver i sin bok «Ta vare på Oslo»: «En sen natt til søndag 
17.november 1985, mellom to politipatruljer, gikk grabben løs på Akersgaten 61 og 
63 og påførte bygningene så store skader at de måtte rives” Over sees husrekken slik 
den engang sto og fasaden etter den første, ulovlige rivingen. Til høyre riving av en 
annen murgård, Rosteds gate 12. Alle foto er tatt av Tom Wassum.
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Det ble en bratt læringskurve for min del. Kulturminnevern er jo i sin natur et tiltak som er til for å hindre 
at kulturhistorisk verdifulle gjenstander, byggverk og anlegg blir fjernet eller ødelagt, slik at helheten blir 
fattigere og lesbare historiske spor slettes for ettertiden. Som Byantikvarens rivemedarbeider var sivil-
arbeiderne etatens radar inn i dette konfliktfylte farvannet. For en nyutdannet arkitekt var det en 
skjellsettende opplevelse å se praktfulle Frognervillaer, sentrumsgårder fra 1700- og 1800-tallet og 
gamle forstadsmiljøer bli sanert til fordel for kynisk byutvikling og slapp postmodernisme. Det gjaldt også 
byfornyelsen, med sine gode sosialpolitiske målsettinger, som hadde bortimot fritt spillerom blant østkantens 
pittoreske bakgårdsmiljøer.

Av flere årsaker var det å være sivilarbeider hos Byantikvaren helt klart mer interessant enn jeg hadde 
forestilt meg. På mine runder med varebilen opplevde jeg gjentatte ganger å bli kjeppjagd av byråkrat-
hatende og husokkuperende pønkere, der sivilarbeiderskjegg, runde briller og sigrun berg-skjerf slett ikke 
ble ansett som en formildende omstendighet. Jeg listet meg rundt på tå hev blant sprøytespisser og avfall 
i tomme leiegårder. Jeg drakk kaffe med gamle damer som bodde på lånt tid i gamle slitne herskapshus i 
Holmenkollen, og jeg opplevde som et dramatisk høydepunkt å måtte opp midt på natta en helg i november 
-85 for å bistå med å stanse rivingen av Akersgata 63, en av de virkelig skandaløse rivesakene på 80-tallet. 
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Sivilarbeiderne hos Byantikvaren hadde den 
gangen også en annen og i dag ganske utenkelig 
og svært ubyråkratisk dobbeltrolle i forbindelse 
med rivesakene. Vi skulle registrere og rapportere 
om de rivesøkte bygningene inneholdt godbiter 
som Stiftelsen Gamle Bygningsdeler kunne ha 
glede av. Stiftelsen var på den tid en halvprivat 
idealistisk affære, ideologisk lettere sammenfiltret 
med Byantikvaren.  De hadde lager og utsalg i det 
da nedlagte renseanlegget på Filipstad, og reiste 
rundt og plukket ned gamle bygningsdeler for 
videresalg. - Etter tips fra sivilarbeideren. 
(Renseanlegget var for øvrig en gammel bindings-
verksbygning som Byantikvaren noen år senere selv 
fikk tatt ned bit for bit og lagret i en av de gamle 
havnebanetunnelene under festningen, der den 
kanskje fremdeles ligger?) 

Jeg nevnte innledningsvis endringer i de 
byråkratiske rammebetingelsene. Dette med tips 
til stiftelsen var en praksis blant flere som ble 
lagt død i denne perioden. At Byantikvaren den 
gangen holdt seg med fagutdannete sivilarbeidere 
som rimelig arbeidskraft var av det gode, både 
for etaten og for dem som fikk avtjene sivil-
tjenesten der. Sivilarbeiderplassen må ses i lys av 
de utfordringer det var å rekruttere arkitekter til 
kulturminnevernet på denne tiden, foruten selvsagt 
rene budsjettmessige forhold. Innenfor arkitekt-
utdanningen på -70 og -80-tallet (i hvert fall i 
Oslo) var kulturminnevern et ikke-tema. 

Så for Byantikvarens del var mulighetene for å 
knytte til seg og lære opp arkitekter gjennom
siviltjenesten en bevisst sak, på samme måte som 
etaten rekrutterte gjennom sysselsettingstiltak og 
kurs. Gjennom flere år på 1980- og begynnelsen 
av 1990 tallet var Byantikvaren, med stort 
faglig engasjement, fadder for en rekke 
sysselsettingstiltak og det ble arrangert 
kulturminnefaglige etterutdanningskurs særlig 
rettet mot arbeidsledige arkitekter, som vi ble 
mange av da ”bobla sprakk” i 1990. Dette var 
en vinn-vinn situasjon. Flere av Byantikvarens 
sivilarbeidere fortsatte senere sitt faglige liv 
innenfor kulturminnevernet, undertegnede 
inkludert. Og deltakere fra arbeidsmarkeds-
kursene likeså, både Byantikvaren og andre 
kommunale og statlige etater, heriblant 
Riksantikvaren har hatt sentrale og dyktige 
medarbeidere med kulturminnefaglig 
opplæring fra Byantikvaren. 

Senere ble ordningen med å kunne benytte 
sivilarbeidere til fagarbeid vanskeliggjort av 
fagbevegelsen, og med det forsvant også 
sivilarbeiderposten hos Byantikvaren. Og 
kravet til profesjonalisering gjennom
utdanningen, økt interesse for kulturminne-
faget og kamp om jobbene innenfor 
kulturminnevernet fjernet mye av 
behovet for de kulturminnefaglige 
etterutdanningskursene.

Rivetempoet på 80-tallet var høyt og Byantikvarens sivilarbeidere var rundt i hele byen for å dokumentere husene før de forsvant. Her 
har Thomas Widerberg og Sjur Helseth festet Pilestredet 21 og 24 til kamerarullen. 



65

...artikkelforfatteren slik han framstod for 
husokkupantene i 1985. 

For egen del kan jeg si at året som sivil-
arbeider hos Byantikvaren lærte meg mye om 
praktisk kulturminnevern, om prioritering og 
om det å velge sine kamper. Og det vekket et 
varig engasjement. Byantikvaren var en raus 
og inkluderende etat som ga sine uerfarne 
sivilarbeidere en praktisk og direkte innføring i 
kulturminnevernets eksistensielle sider. Man var 
en del av staben. Innimellom var man riktignok 
sjåfør for etatens ansatte og ryddegutt. Man 
måtte tilbringe lange dager på leting etter saks-
mapper på de underligste fjernarkiver, men det 
var samtidig sivilarbeiderne som fikk arbeide 
med den første veilederen for loftsutbygging i 
Oslo, det ble produsert verneplaner, og det ble 
registrert kulturmiljøer over en lav sko. Og 
kanskje klarte vi å redde noen verdifulle 
bygninger fra riving også.

Takk skal Byantikvaren ha for 60 viktige år, og 
takk for at jeg fikk være med på litt av den 
reisen.

De nederste husene i Brinken var okkupert av pønkere....


