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“Oslo er lunefull som en ung pike, 
 derfor elsker vi henne”

av: Tove Solbakken

- Om Arno Berg, Oslo første byantikvar
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Han var opprinnelig svensk, men ble senere kalt 
en inkarnasjon av Oslo-tradisjonen. Arkitekt, 
fortidsverner, bypatriot og antikvar Arno Berg 
(1890-1971) var en kjent skikkelse i by-
bildet. Han var frittalende, engasjert, ukuelig 
verneoptimist, men også skarp og uredd for å 
gå i konflikt. Man kan si at Arno Berg var det 
en byantikvar kanskje først og fremst bør være: 
synlig. Arno Bergs virke blir i dag særlig 
levende for oss i en rekke lengre intervjuer 
og avisartikler der hans egen antikvarstemme 
kommer til orde. Disse tekstene sier også mye 
om tidens syn på kulturminnevern og gir innblikk 
i Byantikvarens virksomhet, fra første dag 
embetet ble opprettet. Arno Berg skrev selv 
ca. 450 faglige artikler og bokomtaler, særlig 
imponerende med tanke på at han var 
dyslektiker, og han etterlot seg et viktig etter-
mæle som bygningsarkeolog og forsker, bl.a. 
innen oppmåling. Likevel er det kanskje gjennom 
pressen vi kommer byantikvaren og Oslo-
patrioten Arno Berg nærmest, med en 
sjargong og en levendegjøring som er for 
god til ikke å sees nærmere på.

Da Arno Berg tiltrådte byantikvarstillingen i 
1956 ble det uttalt fra flere hold at han  hadde 
vært i den jobben i mange år allerede. Berg 
kom til Oslo fra Stockholm i 1916 som 
nyutdannet arkitekt for å arbeide ved Bjercke 
& Eliassens arkitektkontor. Jobbene i Sverige var 
få, i Norge var det bedre tider. Blant 
oppgavene var oppmåling og flytting av 
Finansdepartementets gård i Dronningens 
gate 15 til Folkemuseet, noe som skulle bli 
definerende for Bergs videre karriere. Fra 
1918 ble han ansatt på Folkemuseet som 
amanuensis og bygningshistoriker. Blant annet 
bygget han opp museets gamleby, samtidig som 
han målte opp byhus i Kvadraturen for Fortids-
minneforeningen. Berg ble på Folkemuseet til 
1927, da Selskapet for Oslo Byes Vel ble mer 
aktive og Berg tok over som sekretær. Det var 
fra denne posisjonen han virkelig kunne gå inn i 
kampen om å redde Oslos eldre by- og 
bygningsmiljøer og det var denne stillingen som 
ledet fram til Arno Bergs senere posisjon som 
byantikvar. Som han selv uttrykte det i et 
intervju i 1960: “Det var da livet begynte…” 

I 1950, seks år før han ble byantikvar, fikk 
«Oslo-kulturens mest kampglade forsvarer» 
boltre seg i Morgenbladet i forbindelse med 
60-årsdagen. Jubilantens fødselsdagsønske var 

bevaring av Oscarshallparken. Senere skulle 
han ved hvert nye jubileum komme med nye, 
inderlige ønsker for byen. Arno Bergs 
engasjement skinner igjennom i alle samtaler 
og intervjuer han har etterlatt seg. «I en feiende 
fart ramser han opp oaser i byen som er blitt 
borte opp igjennom årene Den første anlagte 
park, Grønningen fra 1807 (…). Parken oppe 
ved Trefoldighets-kirken, ødelagt. (…) Gaven fra 
Bernt Anker, Paléparken – ødelagt, sukker Arno 
Berg. Men straks flammer han opp igjen». Han 
trekker fram viktige bymiljøer som må bevares: 
Homansbyen, Frølich-byen, og Enerhaugen, selv 
om dette er en sak han dessverre anser for tapt. 
«De nye byggeplaner er endelig vedtatt og Oslos 
mest idylliske småby (man er jo der aldeles på 
landet midt i hovedstaden) skal slettes ut til fordel 
for store kaserner». Enerhaugen kommer Arno 
Berg stadig tilbake til i ulike sammenhenger. Det 
antikvariske blikket den gang så idyll, 
«De fortryllende små hager. Vi hadde 
allerede alliert oss med en hagearkitekt. Og Oslo 
kommune kunne vel hjulpet disse menneskene til de 
ettertraktede vann-klosett». Ønsket var en 
komplett bevaring. De planlagte høyhusene ble 
sett på med skepsis: «Tenk att vara småbarns-
mamma – i tiende etasje der». Beboerne på 
Enerhaugen hadde kanskje et annet syn på 
forholdene. Faktum er, som vi alle vet; 
Enerhaugen ble revet, men øvrige sanerings-
planer, som Rodeløkka og Vålerenga, ble satt 
på vent, mye takket være beboerengasjement. 
Byantikvaren var i takt med en gryende verne-
interesse, selv om den ikke slo ut i full blomst før 
et par tiår senere. 

I 1956 tiltrådde Arno Berg som byantikvar, 
60 år gammel. «Jeg gleder meg» uttalte han til 
Aftenposten, som videre skrev: «Sjelden har vel 
en mann vært slik forutbestemt til en stilling som 
Arno Berg, som i formannskapets møte i går ble 
ansatt i den nyopprettede stilling som byantikvar 
i Oslo». Den nye byantikvaren skulle føre tilsyn 
med kommunens bygninger og andre momenter 
av antikvarisk verdi, samt komme med forslag 
om vedlikehold og eventuelt restaurering. Også 
gamle hus og minnesmerker som ikke var i 
kommunal eie skulle forsøkes vernet, men 
dette kom i annen rekke. Hus med antikvarisk 
verdi som ble vedtatt revet, skulle måles opp, 
undersøkes og registreres av Byantikvaren. 
Foto og tegninger fra dette arbeidet finnes i 
dag i etatens arkiv. Den nye byantikvaren skulle 
holde nær kontakt med kommunale myndigheter
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som byarkitekten, byplansjefen, sjefen for bygn-
ingskontrollen, plansjefen og kommunikasjons-
myndigheten. Arno Berg selv sammenfattet 
arbeidet slik: «Byantikvarens hovedoppgave 
vil gå ut på å ivareta de antikvariske 
interesser innenfor Oslos grenser og være 
kommunens konsulent i antikvariske spørsmål». 
1956 var for øvrig ikke et øyeblikk for tidlig. 
«Dessverre er det blitt revet meget som ikke har 
blitt undersøkt på grunn av mangel på tid og 
folk». 

Det første byantikvarkontoret talte kun to 
personer, Arno Berg og hans sekretær. Han 
hadde en klar selvbevissthet rundt etaten og 
dens posisjon og da han fikk tilbud fra Bystyret 
om kontor hos Byggedirektøren på Volvat, avslo

han umiddelbart. I stedet leiet han en bygnings-
brakke til seg og sekretæren utenfor inngangen 
til nevnte byggedirektør. På brakken satte han 
opp et skilt: «Byantikvaren i Oslo». Senere 
mangeårig førsteantikvar hos Byantikvaren, Ole 
Petter Bjerkek, anser at denne selvbevisstheten 
har fungert som et mantra gjennom hele etatens 
liv og har gitt styrke når det har røynet på som 
verst. Mange kamper ble kjempet på 60-tallet, 
et av historiens mest riveglade tiår. Etter fire år i 
stillingen redegjorde Arno Berg for hvordan 
forholdene var i hovedstaden og synet på 
bevaring av kulturminner. «Det kan være trist å 
konstatere hvor vanskelig det er å få gårdeiere til 
å rette på mislige forhold», sier han og trekker 
fram forhager og eldre gårder i Kvadraturen. 
Det skinner gjennom at etatens engasjement er 
helt vesentlig, «Byantikvaren gnistrer» sier en av 
underoverskriftene, eller som han selv uttrykte 
det: «Jeg har bestandig vært en kampglad mann, 
og kommer til å være det så lenge jeg kan holde 
i en penn». I et intervju med Aftenposten to år 
senere, er han likevel optimistisk. Vi er kommet 
til 1962 og Arno Berg uttaler: «Den yngre 
generasjon forstår verdien av gamle kultur-
minner». Videre peker han midlertidig på en 
problemstilling som er like aktuell i våre dager: 
«Vanskelighetene består i at yngre tider har 
kommet inn i bevaringsinteressene. Mange har 
vanskelig for å forstå at det også i forrige 
århundre er ting man bør bevare». Den samme 
problemstillingen møter Byantikvaren også i 
dag. Nå er ikke lenger 1850-tallets kultur-
minneverdier vanskelige å selge inn, nå er det i 
1950-60 og 70-tallet problemene ligger. Tiden 
har gitt Arno Berg rett, i de sakene han kjempet. 
Antikvarer jobber, som nåværende byantikvar 
Janne Wilberg ofte uttrykker det, i evighetens 
perspektiv. 

På 1960-tallet ønsket Arno Berg et sterkere 
engasjement fra arkitektstanden. I stedet for å 
kun tenke fremtidsrettet, måtte man 
anerkjenne f.eks. byens murgårdsfasader langs 
Karl Johan som en kvalitet, og ikke desperat 
ønske å endre og ødelegge. Det er interessant 
å se hvor mange av Arno Bergs tanker som er 
like gyldige i Byantikvarens arbeid i dag. Vern 
gjennom bruk var et viktig mantra – «Man kan jo 
ikke godt lage museer av dem alle sammen». Den karakteristiske stråhatten - på befaring til Hovedøya 1958. 

I alpelue: Gerhard Fischer, pioner innen middelalderarkeologi. 
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Arno Berg gjorde et viktig arbeid med å samle bygnings-
dokumentasjon for ettertiden. 
O: Dokumentasjonstegning av Dronningens gate 8,
utført 1957
U: Da Arno Berg jobbet på Folkemuseet fotograferte han 
trehusbebyggelsen i Pipervika, bl.a. her i Vinkelgata.

I en tid hvor kulturminnevernet slet i motvind, sto 
oppgavene i kø for Byantikvaren, og Arno Berg 
lot aldri sjansen gå fra seg til å trekke fram 
bygg og anlegg med kvaliteter. Ladegården var 
hans hjertebarn. Likeså Akershus festning, der 
han ledet restaureringsarbeider. En regulerings-
plan for Homansbyen var et av hans 70-års-
ønsker, men også vanlige folks kulturhistorie 
engasjerte, en husmannsplass ved Sognsvann, 
«55 000 kroner vil det koste å sette den istand, 
men det må gjøres. Den er for verdifull til at vi 
kan miste den». Veslebrunens stall, Rodeløkken, 
Prinds August minde, Garman-gården, Christ 
kirkegård - med restaurering av gravminner, 
Basarhallene bak Domkirken og den tilhørende 
brannvakten, Oscars gate, Parkveien, Christiania 
torg og villaer i Kruses gate. Dette er bare noen 
av Oslos kulturminner Arno Berg var med på å 
sette i stand. Han var opptatt av både enkelt-
minner og hele miljøer: «Vi har også hyggelige 
strøk ved Fagerborg og St.Hanshaugen». Det var 
imidlertid hele tiden snakk om prioritering. 
Ved at Byantikvarembetet var blitt oprettet 
såpass sent som det var, måtte de viktigste 
kulturminnene prioriteres for vern. “Jeg ser det 
slik at det først og fremst gjelder å ta vare på 
toppstykkene, enkeltminnesmerkene. Så bør turen 
komme til miljøene”. 
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Da Arno Berg gikk av som byantikvar i 1963, 
hadde han sittet to år lengre enn aldersgrensen. 
«I dag forlater byantikvaren, arkitekt Arno 
Berg, sitt lyse, inspirerende kontor oppe i Sørke-
dalsveien. Heldigvis forsvinner han ikke ut av 
bildet, og slett ikke ut av bybildet – han skal 
nemlig fortsatt være konsulent for byens 
myndigheter når det gjelder et så vesentlig og 
viktige arbeide som restaureringen av Lade-
gården og Mangelsgården». «Gnistrende 
vital» ble Arno Berg kalt i forbindelse med 
avgangen. Han syntes han hadde fått utrettet 
mye, likevel var han bekymret. Regulerings-
planen for Bergfjerdingen var ikke klar, 
Homansbyen var fremdeles heller ikke ferdig 
regulert til bevaring. Heldigvis er begge disse 
planene vedtatt i ettertid, Homansbyen uten den 
planlagte Per Sivles gate, som ødeleggende 
skulle bane seg vei gjennom et av Oslos mest 
verdifulle bymiljøer. Arbeidet som byantikvar 
Arno Berg startet, ble sluttført. Restaureringen 
av Ladegården likeså. Det var også der bysten 
av ham ble avduket i 1970. Den står i dag 
utenfor det som var hans hjem, 

I 1970 var Kong Olav V på besøk i Kunstindustri-
museets, der modeller av hus i Kvadraturen var utstilt. 
Arno Berg viser her kongen Rådhusgata.
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på Arno Bergs plass på Frogner. I 1970 ble 
han også utnevnt til kommandør av St.Olav-for 
«det vern han har tatt om Oslos kulturminner» 
og samme år fylte Arno Berg 80 år. I den 
forbindelse var avisene fulle av gode 
historier om jubilanten, som stadig var like vital. 
En vinterdag skulle han inspisere Sarabråten. 
Bilen skled av veien og inn i skogen ned mot 
vannet. I stedet for å tilkalle hjelp, kjørte Arno 
Berg på. «Klampen i bånn og rett gjennom 
skogen og ut på isen». På en befaring på 
Lilleaker gård var gulvet fjernet og kun en kant 
av grunnmuren stakk ut langs veggene. Det 
stoppet ikke Arno Berg som ga seg til å krabbe 
langs grunnmurkanten. «Noen springer ned i 
kjelleren for å ta i mot ham når han faller. Hele 
forsamlingen er redselsslagen unntatt Arno Berg, 
som selvfølgelig ikke falt». «Montro om det ikke 
nettopp er dette med de gode argumenter og 
sterk i saken som har ført til at hans syn så 
kraftig har slått gjennom at de folkevalgte kan 
gå hen og bevilge tusener av kroner til 
utgravninger i Gamlebyen – utgravninger som 
bringer for dagen kulturhistoriske minner av en 
verdi som truer med å stanse en gigantisk trafikk-
maskin som de folkevalgte har sagt ja og amen 
til». Kanskje inneholder dette sitatet noe av 
essensen i Arno Bergs gjerning som 
byantikvar – kunnskap om Oslo og evne og 
ønske om å formidle denne. Bevisstgjøring av 
verdier står like sterkt i Byantikvarens arbeid i 
dag. Ettertiden har vist at en del av Arno Bergs 
oppmålinger ikke er helt pålitelige. Likeså 
har en del restaureringsprosjekter, som Prinds 
Christian Augusts minde, blitt gjennomført med 
et annet antikvarisk syn lagt til grunn, enn det 
som råder i dag. Arno Berg hadde f.eks. ingen 
sans for 1800-tallshus, det var eldre bygg som 
gjaldt. Det var en annen tid.

Likevel vekket Arno Berg utvilsomt et 
engasjement for kulturminnevern 
som var uvurderlig for byen. Syklende 
nedover Karl Johan med sin karakteristiske 
stråhatt var han et velkjent innslag i Oslo. 
«Alarmklokken Arno Berg» trengtes, særlig i en 
etterkrigstid der kulturminnevern ikke sto særlig 
høyt i kurs og klare stemmer fra Byantikvaren, 
Oslo Byes vel og Fortidsminneforeningen var 
helt nødvendige. Arno Berg var involvert i alle 
tre instansene og fortsatt i dag samarbeider 
Byantikvaren tett med disse. 

Det snakkes mye om bypatriotisme, Oslove og 
«vår by». Hvor kommer viljen fra til å bevare 
kvalitetene? Innflytterbyen, hva er det å ta vare 
på her? Lenge før Arno Berg ble byantikvar 
var han ute i avisene og forsvarte de verdifulle 
bymiljøene. Oslo var sammensatt og mange-
sidig. Men det var summen av det hele som ga 
en god by. Med kunnskap skulle gamle hus red-
des. «For det er nettopp charmen med Oslo: Den 
er lunefull som en ung pike. Vi som har 
kommet fra alle kanter og har lært å elske dette 
vesenet, vi har bare det gamle mannfolkmiddel til 
å sette oss ned med: Våre snus-
fornuftige resonnementer og vårt mannfolkhåp 
om at de hjelper». 

Arno Berg med St.Olavs orden i 1970.


