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Byantikvaren i Oslo 1993-2003
- Ti hektiske år i endringenes tegn

Årene 1993-2003 medførte store utfordringer 
og vesentlige endringer av Byantikvarens arbeid-
sområde. Perioden ledet fram mot dagens fagetat 
og ble av sluttet med den politiske meldingen 
om «Kulturminnevern i Oslo» som ble vedtatt av 
bystyret i 2004.

Min forgjenger Kjeld Magnussen satt sine siste 
år som byantikvar i en økonomisk nedgangs-
periode. Internasjonal og norsk økonomi gikk inn 
i en krise i 1987-88. Ikke minst sleit Oslo. Jeg 
var så heldig å komme inn i en oppgangs-
periode: I 1993 var bunnpunktet i den 
kommunale økonomien passert og nye
 kommunale satsinger kunne gjøres.

En liten etat med et stort arbeidsområde 
Ved inngangen til 1990-årene ble deler av 
myndigheten i henhold til kulturminneloven 
delegert til fylkene, deriblant Oslo. I 1991 ble 
myndigheten delegert videre fra bystyret via 
byrådet til Byantikvaren. Retten til å reise 
innsigelse ut fra nasjonale eller vesentlige re-
gionale hensyn overfor kommunale planvedtak 
i henhold til plan- og bygningsloven, ble også 
delegert til fylkene – men gjaldt ikke Oslo. Oslo 
som fylke kan ikke reise innsigelse overfor Oslo 
som kommune, så her ble innsigelsesmyndigheten 
liggende hos Riksantikvaren. Men Byantikvaren 
fikk anledning å varsle Riksantikvaren dersom 
man på selvstendig faglig grunnlag mente at 
slike verdier var i fare. Det har sikret sterkere 
statlig medvirkning i Oslo enn i øvrige fylker. I 
1992 kom det en kongelig resolusjon til kom-
muneplan for Oslo som fastslo at den gamle 
murgårdsbebyggelsen har bevaringsverdi på 
nasjonalt nivå. Dette er sentrale utgangspunkt 
for de endringene som preget Byantikvaren 
i Oslo i tiåret fra 1993 – et tiår med hektisk 
ombygging av etaten, kombinert med presset 
av et økende tempo i byutviklingen.   

I 1993 gjorde Byantikvaren «alt»: Den 
knøtt lille etaten – Oslos nest minste – var 
eiendomsforvalter med fredete bygninger i 
porteføljen, den gjorde vedtak knyttet til 
fredete bygninger, var ansvarlig for utførelse 
av ymse restaureringsarbeider, den utførte 
rådgivende saksbehandling av søknader om 
bygge- og rivetillatelser, den registrerte 
gamle bygninger og miljøer, utarbeidet 
reguleringsplaner, ga råd til eiere av gamle 
hus, gjennomførte ymse arbeidsmarkeds-
tiltak, drev museal virksomhet og var drifts-
ansvarlig for kommunal representasjon i Oslo 
Ladegård. 

I årene 1987-1993 ble netto driftsbudsjett 
for Byantikvaren i Oslo redusert med nær 
30 %, fra ca. 5,6 mill. kr. til ca. 4 mill. kr. 
Dette skjedde til tross for at etaten, som en 
følge av den delegerte fylkeskommunale 
myndigheten, hadde fått tilført statlige 
midler tilsvarte to stillinger. 

Målt mot gjennomsnittet for årene 1989-93, 
økte saksmengden i etaten med 15 % i 1994. 
Etatens smertegrense i forhold til kapasitet var 
passert – ikke minst på grunn av den økte 
saksmengden som var en følge av kongelig 
resolusjon om murgårdsbebyggelsen. 
Byantikvaren administrerte også betydelig 
prosjektmidler utenom de kommunale 
budsjettene. Disse forholdene ga seg utslag i 
store vanskeligheter med å overholde 
normale tidsfrister for saksbehandling. For 
plan- og byggesaker var saksbehandlings-
tiden på det meste oppe i 8-10 uker mot 
normert 3 uker. Den lange saksbehandlingstiden 
var da kanskje den største trusselen for kultur-
minnevernet i Oslo, og medførte store 
belastninger innad i etaten og tap av anseelse 
utad. 

“Hva som er bevaringsverdig – i spennet fra gravhauger og middelalderruiner via banetraséer og 
funkishus til grafitti – debatteres stadig og byantikvarer forventes hele tiden å ha klare, velbegrunnete 
meninger om det hele. Og når man mener noe risikeres hatefulle kommentarer. At byantikvaren i 1994 
så verdier i veggmaleriene på Blitzhuset var nok uventet og irriterende for mange. Men det er blant 
annet slike debatter som tydeliggjør og i blant forskyver grensene for det bevaringsverdige.

Svarene på spørsmålene om hva som er bevaringsverdig påvirker kan i høy grad endre Byantikva-
rens oppgaver og arbeidsmengde. Vedtaket av Akerselva miljøpark i 1990 og kgl. res i 1992 om 
murgårdsbebyggelsen ga nye arbeidsmengder med stort omfang. Delegasjonen av myndighet etter 
kulturminneloven knyttet til arkeologi og fredete bygninger til Byantikvaren i 1991 ga likeledes 
omfattende oppgaver. “
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Byantikvarens rolle var blitt utydelig, 
kapasiteten var lav og troverdigheten sto på 
spill. Dette gjaldt ikke minst fordi etaten satt 
på flere sider av bordet ved behandling av 
kommunale, fredete bygninger. Allerede høsten 
1993 ble derfor Byantikvarens eiendoms-
forvaltning utredet i et forslag til byrådssak 
med et større perspektiv for fredete og verne-
verdige bygninger i Oslo kommunes eie. 
Byantikvaren var med andre ord tidlig ute i 
prosessen for reformering av eiendoms-
forvaltning.  

Byantikvaren gjenreises med en klar 
kjernevirksomhet
Våren 1994 var et utkast til strategisk plan med 
oppfølgende budsjettforslag klart. Hovedmålet 
som ble formulert, var å videreføre viktige 
trekk i Oslos historiske identitet slik de kommer 
til uttrykk i det fysiske miljøet. Strategien dreiet 
seg derfor i høy grad om hvilke tiltak som var 
nødvendige for å redusere saksbehandlingstid 
og opparbeide troverdighet. De strategiske 
tiltakene ble formulert i fire punkter: 
Etablering av en personalpolitikk og 
-behandling som kunne sikre en høyt kvalifisert, 
effektiv og stabil organisasjon som sto i optimalt 
forhold til oppgavens volum og kompleksitet. 
Opparbeidelse av en faglig basis gjennom 
utvikling og vedlikehold av en helhetlig analyse 
og tolkning av Oslos historiske, fysiske identitet 
som grunnlag for prioritering og behandling av 
vernesaker. Dernest var det viktig å formidle 
de verdier og verdisyn Byantikvaren 
representerte. Det siste punktet omhandlet 
utvikling av styringsmuligheter og –evne 
gjennom sikring av relevant økonomi, samt 
vedlikehold og videreutvikling av leder- og 
samarbeidsevnene. I 1995 ble det føyet til 
nok en delstrategi som tok for seg utvikling av 
samarbeid med statlige myndigheter, 
kommunale etater, bydeler, frivillige 
organisasjoner og interesserte enkeltpersoner. 
Hensikten med å utvikle samarbeidsrelasjonene 
var å sikre at hensynet til kulturminnene ble best 
mulig ivaretatt i løpende plan- og gjennom-
føringsarbeid.

Det ble gjennomført både administrative, 
organisatoriske og faglige tiltak. Da forslaget 
til kommunens budsjett for 1995 ble lagt frem 
i september 1994, fremsto Byantikvaren som 
en «budsjettvinner» regnet i prosentvis økning. 
Opplevelsen av å få drøyt 50 % økning – etter 
en årrekkes nedskjæringer – var euforisk! 
Byantikvaren var gjenreist! Forsøket på å 
formidle den store gleden i media druknet 
imidlertid i nyhetsbildet omkring «Estonias» 
havari i Østersjøen. 

Den strategiske planen ble bearbeidet, rullert 
og finpusset i årene fremover, men en lang 
rekke vesentlige tiltak ble gjennomført med 
utgangspunkt i skissen fra 1994. Et vesentlig 
grep var at myndighetsutøvelsen med grunnlag 
i plan- og bygningsloven og kulturminneloven, 
ble definert som etatens «kjernevirksomhet». 
For å styrke styringsmuligheten og -evnen var 
følgende tiltak sentrale: 

- Byantikvarens eiendomsforvaltning ble 
overført til daværende Oslo kommunale 
kontorbedrift ved årsskiftet 1994-95.

- Den mangeårige, ureglementerte ivaretakelsen 
av byggesaksarkivet fra Plan- og bygningsetaten 
til Byantikvaren opphørte og arkivene på 
Hovedøya ble overført til Oslo Byarkiv i 
1995-96.

- Utstillingen av bymodellen som Byantikvaren 
drev i Høymagasinet, ble overført til Oslo 
Bymuseum fra og med 1996. 

- Driften i Ladegården ble overført til en egen 
enhet – Middelalderkontoret – under 
Kontorbedriften fra 1998.

- Den kommunale modellsamlingen med blant 
annet Harald Hals’ store bymodell som 
Byantikvaren hadde overtatt fra Plan- og 
bygningsetaten ved en «redningsaksjon», ble i 
2000 deponert i Norsk arkitekturmuseum. 
Byantikvarens leieforhold med vedlikeholdsplikt i 
Lavetthuset på Hovedøya ble dermed avviklet.

Disse tiltakene frigjorde betydelige ressurser 
– penger og personer – som kunne settes inn 
i kjernevirksomheten. Konsentrasjonen om det 
sentrale arbeidsområdet var imidlertid ikke nok 
alene. Effektiviteten var avhengig av 
funksjonelle arbeidsforhold, rasjonelle 
redskaper, hensiktsmessig organisasjon og kom-
petanse – foruten sosiale faktorer i arbeids-
miljøet. I korthet dreide dette seg om personal-
politikk og –behandling. Med utgangspunkt i de 
nye budsjettrammene og prosjektfinansiering 
ble flere tiltak gjennomført.

De fysiske arbeidsforholdene ble vesentlig 
forbedret da Byantikvaren i 1996 flyttet fra 
lokalene i Majorstuveien 8 til Maridalsveien 3. 
Den enkelte arbeidsplass, arkiv og 
bibliotek kunne organiseres med tilstrekkelig 
store og effektive arealer. I tillegg var 
nærheten til Byarkivet, nå med samme adresse 
som Byantikvaren, og Plan- og bygningsetaten, 
da i Trondheimsveien 5, tidsbesparende i det 
daglige arbeidet. 
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Påvisningen av effektiviseringsgevinsten var 
viktig for å få gjennomslag i budsjettet for økt 
husleie. De største og umiddelbare enkeltef-
fektene knyttet til flyttingen var sannsynligvis 
omstrukturering av arkivene etter ny arkiv-
nøkkel og med betydelig avlevering til 
Byarkivet, samt vesentlig bedre arbeidsvilkår i 
resepsjonen. Så vel saksbehandlernes 
hverdag som servicemulighetene utad ble 
dermed betydelig forbedret.

Kompetansebygging, effektivisering og 
kvalitetssikring
Kompetansen som knytter seg til den faglige 
bredden ble vesentlig utvidet gjennom 
nyansettelser. Dette skjedde både ved naturlig 
avgang og gjennom flere stillingshjemler. Fra 

1993 til 1996 vokste staben med 38 %, fra 
11,5 til 15,5 faste årsverk. I 2003 var antallet 
faste stillinger økt til 17,5. Som en følge av den 
delegerte myndigheten etter kulturminne-
loven, kom arkeologi inn og supplerte den 
tradisjonelle kunsthistoriske og bygnings-
antikvariske kompetansen allerede i 1990. 
Teknisk bygningskompetanse er viktig for å sikre 
at de bygningene som erklæres vernemulige 
faktisk er det. Muligheten for teknisk kvalitets-
sikring av tiltakshaveres tekniske vurderinger 
er også avgjørende for etatens faglige 
troverdighet. Ut fra en slik vurdering styrket 
Byantikvaren derfor staben i 1994 ved en 
omdefinering av en antikvarstilling slik at den 
fikk spesialansvar for bygningsteknikk. 
Samfunnsgeografi kom til i 1997 for å styrke

Økte bevilgninger ga Byantikvaren nye muligheter til informasjon om kulturminner og de verdier som legges til grunn. Kulturminne-
atlas for Oslo, den første av etatens publikasjoner av denne typen, kom ut i år 2000. Her var murgårdsbebyggelsen kartfestet som 
grunnlag for føring på Gul liste.  
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etatens kompetanse i kartfesting og bygeografiske analyser. Digitale kartverk gjør dette arbeidet 
mulig på radikalt mer effektive måter enn det som kunne oppnås med tradisjonelt «håndtegnete» 
kart, og skapte helt nye muligheter til utadrettet informasjon og samarbeid med blant andre 
Plan- og bygningsetaten. I 1998 ble det opprettet en egen stilling med spesielt ansvar for 
planlegging. Dette var et forsøk på å styrke plan- og utredningsarbeidet – ut fra den erfaring 
som de aller fleste byråkratier gjør når det gjelder prioritering av arbeidsoppgaver: Løpende 
forvaltningsarbeid vinner «alltid» over langsiktig planlegging. 

I tillegg til å styrke etatens kompetanse ved nyansettelser, ble det fra 1999 iverksatt 
meritterende etter- og videreutdanning. Det ble utarbeidet en egen plan hvor permisjoner med 
lønn var et vesentlig element. Eksempelvis ble kompetanse i bygningsteknikk, byutvikling og 
reguleringsplanarbeid, samt informasjon styrket på denne måten. 

Et avgjørende trekk i personalpolitikken og -behandlingen var omleggingen av etatens 
organisasjon og kvalitetssikringssystem. Omorganiseringen ble gjennomført 1995-96 etter 
bredt involverende og grundige, interne drøftinger. Den nye organisasjonen fikk en meget flat 
og enkel struktur med omfattende delegasjon av myndighet til saksbehandlernivå for å eliminere 
flaskehalsene som oppsto i den gamle avdelingsstrukturen. Funksjonalitet og kvalitet ble sikret 
gjennom skriftlig saksbehandlingsinstruks, samarbeidsrutiner og det ukentlige fagmøtet for 
drøfting av særlige vanskelige og presedensskapende saker. 

Det første murgårdskartet som ga samlet oversikt over byens murgårdsbebyggelse, ble utarbeidet manuelt. Med etatens satsing på digitale løsninger 
kan det nå holdes løpende à jour som grunnlag for planlegging, saksbehandling og informasjon.
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Omorganiseringen var en av de mange 
faktorene som medvirket til at saks-
behandlingstiden i løpet av 1996 ble brakt 
ned til gjennomsnittlig 3 uker. Omleggingene 
i etaten ble honorert med en ny lønnsplan fra 
1.1.1996, hvor lønnsnivået fikk sitt første løft 
i retning av å bli konkurransedyktig med for 
eksempel Plan- og bygningsetaten. Gjennom 
sentrale og lokale kommunale forhandlinger 
ble nivået ytterligere løftet i årene som fulgte. 

Den nye organisasjonen ble satt på prøve da 
Byantikvaren fra og med 1995 fikk 3 mill. 
kr. årlig til fordeling som kommunale tilskudd 
til verneverdige bygninger i privat eie. Det 
medførte en omfattende behandling av en stor 
mengde søknader og den nye organisasjonen 
viste en betryggende fleksibilitet. 
Fordelingen og oppfølgingen av bevilgningene 
på 8 mill. kr. i 1996 til brannsikring og 20 
mill. kr. i 1997 til istandsetting av kommunale 
verneverdige anlegg, var også tunge tester av 
etatens funksjonsdyktighet. Innleie av 
spesialkompetanse var en del av løsningen på 
disse oppgavene. Det lenge vanskjøttete 

Sofienlund ble reddet og satt i stand som 
resultat av et samspill mellom disse tilskudds-
midlene, kommunalt salg og privat innsats.

Samfunnsgeografi med kompetanse i digitale 
databaser og kartverk var helt avgjørende for 
at Byantikvaren kunne videreutvikle sin faglige 
basis, og var en ubetinget forutsetning for å 
kunne gjennomføre utgivelsen av Kulturminne-
atlas for Oslo. Atlaset kom ut for første gang i 
2000, etter at et forprosjekt ble gjennomført 
allerede i 1994 under arbeidstittelen «Integrert 
analyse av historie og landskap». I ettertid 
sies det at vi var forholdsvis tidlig ute innenfor 
kulturminnevernet i Norge med omfattende, 
systematisk bruk av digitale kart.  Til grunn for 
atlaset lå blant annet flere års kollektivt arbeid 
i etaten med revisjon av «gul liste» og 
registrering av verneverdig murgårds-
bebyggelse. I tillegg til informasjonsverdien 
i atlaset, medførte arbeidet vesentlig intern 
bevisstgjøring og utvikling av etatskultur. Aller 
viktigst er kanskje de samordnete analysene 
kartverket gir mulighet for i samarbeidet med 
andre offentlige og private aktører i byplan-

Trapperomsvinduene i Wilses gate 6 ble satt i stand, bl.a. med tilskuddsmidler fra Byantikvaren. Etaten disponerer 
fortsatt tilskuddsmidler som fordeles en gang i året til restaurering av verneverdig bebyggelse og mange viktige 
bygg og anlegg er med det satt i stand.
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leggingen og -utviklingen. Et viktig delgrunnlag 
ligger også i SEFRAK-materialet (Statlig 
registrering av faste kulturminner), med 
registrering av ca. 10 000 bygninger. SEFRAK 
pågikk i en årrekke, men ble fullført med et 
stort toårig sysselsettingsprosjekt i 1994-96. 
Prosjektet omfattet ca. 25 årsverk og var sam-
finansiert av Oslo kommune og Riksantikvaren, 
utenom Byantikvarens ordinære driftsbudsjett. 

Rolleavklaringer og utfordringer 
Med utgangspunkt i den gamle instruksen for 
Byantikvarens virksomhet, nemlig å ivareta de 
antikvariske verdiene i Oslo, var det naturlig 
at etaten i 1950- og 60-årene utviklet 
en betydelig virksomhet som utøvende 
restaureringskontor. Det dreiet seg først og 
fremst om kommunale fredete og særlig verne-
verdige bygninger – blant annet Oslo Lade-
gård – og etaten utviklet stor dyktighet. Fra 
1990 skulle imidlertid Byantikvaren også være 
godkjennende myndighet for tiltak på fredete 
bygninger hvor den selv var planleggende og 
utøvende. Dette resulterte i en uhåndterlig rolle-
blanding, og løsningen på dette problemet var å 
avvikle etatens restaureringsvirksomheter. Bare 
ruinkonservering ble liggende igjen, og kan tak-
les, fordi Riksantikvaren fortsatt har myndighets-
rollen for middelalderbygninger og -ruiner. Det 
var med dyp tilfredshet vi i 1995 mottok tilsagn 
om 1,3 mill fra Stiftelsen UNI til disse arbeidene. 
Senere inngikk Byantikvaren også avtale om 
reklamefinansierte informasjons-
tiltak i Middelalderbyen.

I 1996 ble stillingen som var knyttet til 
museumsdrift i Ladegården, Høymagasinet, 
Lavetthuset og Heftyesamlingen omgjort til en 
informasjonsstilling hos Byantikvaren. Behovet 
for bedre kommunikasjon med samfunnet rundt 
ble tydelig i 1995, gjennom Oslo kommunes 
første undersøkelse av etatenes service overfor 
næringslivet. Byantikvaren var omtrent «dårligst 
i klassen». Ved å definere vesentlige deler av 
problemet som kommunikasjons- og informasjons-
vanskeligheter, og å satse på utvikling av 
skriftlig kommunikasjonsevne og informasjon, 
oppnådde vi store, målbare forbedringer. 

Informasjon handler mye om å gi kulturminne-
vernet et tydelig ansikt. Men heller ikke med 
tydelighet og klare grenseoppganger manglet 
det misnøye. Et utall av nabokrangler i små-
husområdene kan eksemplifisere dette: Alle 
naboer ville ha Byantikvaren «på sin side» og 
ble skuffet, frustrerte og sinte når etaten ikke 
påtok seg oppgaver utenfor sitt faglige ansvars-
område, eller foretok nødvendige prioriteringer 

Blant de mest medieomtalte eksemplene er 
prosjektet i Svingen 10, hvor etaten fikk både 
et ressurssterkt nabolag og et profilert fagmiljø 
på nakken, og rivingen av Saxegårdsgaten 11 
med tilhørende mytedannelser om Byantikvarens 
faglige ståsted. 

Formidling av verdier og verdisyn som 
Byantikvaren representerer, viste seg som en 
vanskelig oppgave. For det første måtte synet 
utvikles og formuleres internt, og for det andre 
skulle det fremstilles tilstrekkelig forståelig 
og pedagogisk. Økt vektlegging av visuelle 
forskjelligheter for å oppnå tilstrekkelig historisk 
lesbarhet i det fysiske miljøet, ble ofte mistolket 
som et ønske om store, markante kontraster. Det 
dreier seg egentlig om å fremelske historisk 
tydelighet kombinert med det mangetydige, det 
vil si et «både ôg» i motsetning til den alt for 
vanlige «enten eller»-løsningen.
 
Samarbeid og veien videre
Gjennom de ti år denne beretning omhandler, 
var den forsøksvis røde tråden samarbeid – 
med opprettholdelse av integritet – på tvers 
av sektorgrenser, mellom offentlige og private 
aktører, mellom kommunal og statlig kultur-
minneforvaltning og internt hos Byantikvaren. I 
denne sammenhengen er gjensidig forpliktelse et 
vesentlig element. Bevaringssaken i Kruses gate 
7-9 kan eksemplifisere at samarbeid ga frukter: 
Bygningene hadde vært et smertens barn i 
hovedstadens kulturminnevern i årtier. De er nå 
grundig sikret, rehabilitert og restaurert med 
utgangspunkt i gjensidig forpliktende avtaler. 
Til tross for de heftige kontroversene som oppsto 
omkring avtalen om Kruses gate 7-9, er jeg 
ganske tilfreds med at de fastlåste posisjonene 
ble forlatt og Byantikvaren kunne samarbeide 
med «fienden» Selvaag. 

Saxegaardsgata 11, en av mange omstridte rivesaker i Hans Jacob Hansteens 
byantikvarperiode.



85

En av de største utfordringene for Oslos kulturminnevern ved årtusenskiftet var å få på plass de 
gyldige kommunedel- og reguleringsplanene som kunne sikre intensjonene som ble vedtatt med 
bystyremeldingen om «Kulturminnevern i Oslo» 11.2.2004, etter Byantikvarens forslag «Oslo – 
kulturmiljøet i byutviklingen» fra 2002. Til tross for omfattende og meget aktivt samarbeid mel-
lom Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren, med til dels med nyskapende resultater innenfor 
verneplanlegging, ble kommunedelplanen for byutvikling og bevaring i indre Oslo ikke brakt i 
havn i denne perioden. I skrivende stund – i 2016 – kan jeg fortsatt ikke se at utfordringen er 
tilfredsstillende besvart i overordnete kommune- og kommunedelplaner

Oslo kommune og staten er ikke alltid samstemte i spørsmål om bevaring og utvikling i Oslo. 
En viss grad av schizofreni følger derfor med ansvaret som byantikvar – en kommunalt ansatt 
leder med ansvarslinjer både til et politisk valgt bystyre og til det statlige direktoratet for 
kulturminnevern, Riksantikvaren.

Villaene i Kruses gate 7 og 9 var i en sørgelig forfatning da Byantikvaren kom inn i bildet. Øverst ser vi bjelkelag som ikke rekker fram til bærende 
yttervegg. Under foretar representant for Mycoteam skadeundersøkelse. Til høyre ferdig restaurert eksteriør. 


