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Byantikvarens gule liste

Gul listes mange ansikter: I 
1965 var papiret svakt gult 
og stiftet sammen i ryggen 
med en enkel perm. I 1975 
tegnet Lars Roede Gul listes 
omslag, med en klipp-og-
lim-modell av Hammersborg 
skole, som var blitt revet 
etter store protester samme 
år. Dette omslaget ble 
benyttet igjen på 1986-
utgaven. Papiret var nå knall 
gult, utenpå og inni. I 1998 
viste forsiden kulturminner 
fra ulike tidsperioder. Dette 
var den siste Gul liste trykket 
på papir.

Byantikvarens gule liste er en oversikt over registrerte verneverdige kultur-
minner og kulturmiljøer i Oslo. Listens fremste funksjon er å gi informasjon om 
hvor det foreligger erkjente og prioriterte verneinteresser. I det følgende gis 
en gjennomgang av Byantikvarens vernelister fra den første utkom i 1963 – 
til den siste papirutgaven ble utgitt i 1998 – til dagens digitale utgave av 
Gule liste.

Bystyrevedtaket i 1962
1950 kan sies å utgjøre startpunktet for Gul liste – da anmodet kommunens 
nyopprettede Kulturutvalg Riksantikvaren om å utarbeide en liste over 
«bygninger m.v. i Oslo som er fredet, samt over verdier av denne art som 
bør søkes bevart». Den Antikvariske bygningsnemnd fikk jobben, og 
resultatet ble oversendt Kulturutvalget 4. juni 1953: seks lister som kan 
forenkles til tre kategorier: ”fredet”, ”foreslår fredet” og ”ønskelig å 
bevare”:

A. Kirker, ruiner, verdslige bygninger i privat eller kommunalt eie eller 
bygninger under statens administrasjon som er fredet.

B. Verdslige bygninger i privat eller kommunalt eie som Den antikvariske 
bygningsnemnd foreslår fredet.

C. Verdslige bygninger i privat eller kommunalt eie eller bygninger under 
statens administrasjon som Den antikvariske bygningsnemnd finner det 
ønskelig å bevare.
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Bånkall gård - blant de 
første objektene på Gul listeSaksdokumentasjonen viser at det oversendte materialet fra Riksantikvaren ble 

grundig behandlet, men det var antagelig ikke den viktigste årsaken til at dette trakk 
ut i tid. Man ønsket å ha en byantikvar på plass før Riksantikvarens lister kunne slutt-
behandles. Byantikvarstillingen ble opprettet i 1955 og Arno Berg tiltrådte i 1956. I 
1957 sluttet Byantikvaren seg til forslaget, med noen tillegg, i hovedsak hoved-
bygningene på Akergårdene. Arbeidet med frednings- og bevaringslisten fortsatte, 
og i 1962 ble Kulturutvalget på nytt forelagt frednings- og bevaringslisten. Byplan-
sjef Erik Rolfsen påpekte ”verdien av å få bevart enkelte gatepartier og strøk med 
spesiell tidskoloritt, eller partier som rent skulpturelt fremstår som særlig attraktive.” 
Ellers fant ikke byplansjefen at fredning eller listeføring av eiendommene ville få 
økonomiske konsekvenser av betydning.

8. november 1962 ble det fattet et bystyrevedtak som bekreftet listen over 
«bygninger m.v. i Oslo som er fredet, inkludert verdier av denne art som bør søkes 
bevart». Grønland 28, Asylet, ble reddet i denne prosessen – her var det regulert 
inn ny bygning i sju etasjer – Asylet ble fredet i 1967.

Listen inneholdt 56 bygninger/bygningsanlegg i kategorien «fredet», 27 bygninger/
bygningsanlegg i kategorien «foreslås fredet» og 23 bygninger/bygningsanlegg i 
kategorien «ønskes bevart». Nå var det ikke slik at det forelå formelle frednings-
vedtak for alle 56 oppføringene i kategorien «fredet». De fleste av statens bygninger 
var ikke formelt fredet, men man valgte likevel å benevne dem som det. 
Riksantikvarens database Askeladden viser at det i 1962 var 40 fredete kultur-
minner innenfor 23 fredete anlegg (lokaliteter).

Planen var at bystyret skulle behandle en revidert verneliste hvert 5. år, men det ble 
ikke realisert.
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Listeføring på 1960- og 70-tallet
Byantikvarens “Frednings-/bevaringsliste” ble 
utgitt første gang i 1963. Listen inneholdt 
bygninger, bygningsgrupper eller bygnings-
rester. Verneobjektene var inndelt i tre 
hovedkategorier:

F: fredet ved lov eller bystyrevedtak av 8. 
november 1962
B: søkes bevart i henhold til bystyrevedtak 
8. november 1962
A: av så stor antikvarisk eller historisk verdi at 
Byantikvaren ønsker disse bevart.

I hovedlisten ble objektene presentert alfabetisk, 
men det ble også tatt med en oversikt over 
registrerte gårds- og bruksnummer.

Listen ble av etaten selv oppfattet som det 
minimum som måtte betraktes som uerstattelig, 
dersom byen skulle beholde et noenlunde 
representativt utvalg av bygningstyper og 
miljøer fra sin mangeårige bygningshistorie. 
Utvalget var i høy grad gjort ut fra hva som 
var realistisk å foreslå bevart, sett i lys av de 
forholdene kulturminnevernet den gangen 
arbeidet under. Ved Byantikvarens kontor ble 
det arbeidet aktivt med å supplere og holde 
bevaringslisten oppdatert. I tillegg til å være 
et sentralt internt dokument for Byantikvaren, 
var det en viktig intensjon med listen at den, da 
som nå, skulle holde andre kommunale etater 
underrettet slik at de under planlegging, saks-
behandling og anleggsarbeid ikke skulle møte 
uforutsette konflikter med kulturminner.

Byantikvarens verneliste utkom etter samme 
mal i 1965, 1969 og 1972. Mesteparten av 
oppføringene i de første vernelistene var viktige 
offentlige bygninger og gårdsanlegg, men også 
murvillabebyggelsen bak Slottet og trehus-
miljøene på Rodeløkka og Kampen ble listeført 
tidlig.

Symbolske og kunstneriske begrunnelser for 
kulturminnevern var dominerende helt fram til 
1950-årene. I 1960-årene økte interessen for 
kulturmiljøbevaring og vanlige folks historie, og 
det ble utviklet en bredere 

kulturhistorisk begrunnelse for vern av kultur-
minner. Det fantes ingen lovhjemmel for å verne 
hele miljøer før ny bygningslov kom i 1965, 
men det ble jobbet med bevaring gjennom om-
regulering, særvedtekter og forhandlinger med 
eierne . Telthusbakken ble underlagt 
reguleringsmessig beskyttelse allerede i 1937, 
og foregriper planlovgivningen som hoved-
virkemiddel. Også ødeleggelsene fra andre 
verdenskrig gjorde sitt til at kulturminnevern 
ble noe mer enn bare bevaring av slott og 
monumenter. På 1960- og 70-tallet gikk man 
bort fra totalsanering av områder, og bevaring 
kunne også dreie seg om delvis bevaring av 
bygningsmiljøer .

Viktige milepæler var opprettelsen av 
Miljøverndepartementet i 1972 som fikk 
ansvaret for kulturminnevernet, og i 1978 trådte 
lov om kulturminner (kulturminneloven) i kraft og 
erstattet de tidligere lovene

I Gul liste 1976 fulgte det med et eget vedlegg som gjorde rede for 
verneverdiene til byens Narvesen-kiosker. Denne, som opprinnelig sto 
ved Domkirken, var en av dem. Kiosken ble imidlertid ikke ført opp før 
på listen før i 2009, da var alle de andre eldre kioskene borte.
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1976 – DEN GULE LISTEN
Med Thorleiv Sælleg som byantikvar ble en 
utvidet og omarbeidet utgave av vernelisten 
utgitt i 1976. Antall adresseoppføringer var 
nå øket til ca. 2800. Nye oppføringer i denne 
utgaven var Ullevål hageby, Arctanderbyen, 
Torshov og Lindern. For første gang hadde listen 
den formelle betegnelsen ”DEN GULE LISTEN”. 
Den ble muligens allerede før dette omtalt som 
“den gule listen”, gul rett og slett fordi den ble 
utgitt på gult papir.

Den alminnelige forståelsen for kulturminnevern 
var blitt større, og listen slik den hittil hadde 
vært, var derfor blitt for snau i forhold til det 
som 10 år tidligere kunne forventes å bli 
akseptert som verneverdig. Vektleggingen av 
kulturmiljøer, fremfor enkeltstående kulturminner, 
begynte å gjøre seg gjeldende som et viktig 
argument for kulturminnevern. 1976-utgaven 
bygger på en registrering av, som det står i 
forordet, ”miljøverninteresser” i hele Stor-Oslo. 
Ikke bare er antallet verneobjekter øket 
betydelig, hvert objekt har også fått en 
fyldigere beskrivelse. I forordet sies det:

”…med fortsatt voksende interesse for miljøvern 
i videste forstand, må listen fremdeles oppfattes 
som et minimumsønske om hva som bør bevares. 
Ikke dermed sagt at alt som står på listen skal 
bevares – Byantikvaren har bare rådgivende 
myndighet. Ønsker om bevaring må selvsagt 
avveies mot andre hensyn. På den annen side kan 
tallrike unevnte bygninger like gjerne betraktes 
som bevaringsverdige. Utvalget er ment å være 
representativt for kategorier av antikvariske 
verneobjekter. Listen blir dermed også 
veiledende – for eksempel for hvilke hustyper som 
kan klassifiseres som bevaringsverdige. 
Byantikvaren forbeholder seg også for framtiden 
retten til å forsvare et hvilket som helst kultur-
minne som kommer i fare, uansett om det står 
på listen eller ikke. Det kunne anføres 
betenkeligheter ved å lage en bevaringsliste. 
Dette på grunn av faren for at unevnte bygninger 
skal oppfattes som uinteressante. Men praktiske 
hensyn tør oppveie betenkelighetene. Hoved-
regelen må være: Alle menneskeverk er kultur-
minner og derfor verd å bevare inntil det motsatte 
er bevist.”

Den utvidede forståelsen av innholdet i kultur-
minnevernet, og med dét økt antall verne-
objekter, gjorde at behovet for å samordne 
seg med andre etater ble enda viktigere enn 
før. Kulturminnevernet ble også i økende grad 
påvirket av andre sektorer. Det utvidede kultur-
minnebegrepet førte til at verneskalaen ble mer 
nyansert og vernekategoriene ble flere. I praksis 
innebar dette fortsatt noen ganger totalt og 
komplett vern av kulturminner av høy symbolsk 
eller kunstnerisk verdi, men også bevaring 
begrenset til vern av historiefortellende 
bruddstykker.

Ullevål Hageby kom på Gul liste allerede på 70-tallet og Byantikvaren 
skulle dermed uttale seg til byggesaker i området. Det er en medvirkende 
årsak til at hagebyen i dag fremdeles er godt bevart.
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I 1976-listen var verneobjektene delt inn i 
syv vernekategorier. Kategoriene fredet/
forslås fredet og 1962-vedtaket var nå inn-
arbeidede kategorier, men listen inneholder 
noen nye kategorier: vedtatte reguleringer og 
foreslåtte reguleringer. Plan- og bygningsloven 
var tatt i bruk for å verne kulturminner gjennom 
regulering til bevaring – de første planene ble 
vedtatt i 1975. Nevnte registreringsprosjekt av 
«miljøverninteresser» medførte også en ny 
kategori i listen: ”kulturminner som Byantikvaren 
av miljømessige grunner søker bevart”. Hoved-
listen ble utvidet med en emneoversikt som 
inkluderte ferdselsårer, fløtningsanlegg og 
Narvesenkiosker (!). Verneobjektene var i tillegg 
kartfestet i bydelenes kulturvernkart, med en 
referanse til disse kartene i listen.

1986 – 2. utgave av Gul liste 
Den neste listen kom ut i 1986 under byantikvar 
Kjeld Magnussen. Antallet verneobjekter hadde 
ikke øket i samme grad som for 1976-utgaven. 
Denne listen ga ikke så fyldig informasjon som 
sin forgjenger om hver enkelt oppføring, men 
henviste til at Byantikvarens arkiv kunne 
benyttes dersom man var interessert i 
ytterligere informasjon. Dette var første gang 
listen ikke ble skrevet på skrivemaskin, og den 
markerte derfor som det står i forordet, 
Byantikvarens ”overgang til EDB-tilpasset 
informasjon”. Referansene til bydelenes kultur-
kart var  tatt ut, mens en ny spesifisering var 
lagt til: eierforhold, inndelt i kategoriene privat, 
kommunal og statlig. De allmenne holdningene 
til verneverdier og og prioriteringer er i stadig 

Gul liste-kart som viser oppføringer fra 1960-tallet (rød) og 1970-tallet (grønn)
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utvikling og endring, og denne utgaven av Gul liste fremhevet at vernearbeidet i økende grad la 
vekt på det allmenngyldige i forhold til det eksklusive. Riksantikvaren ble eget direktorat under 
Miljøverndepartementet  - i 1988, og i løpet av 1980- og 90-tallet ble kulturminnevernet 
definert som en del av det helhetlige miljøperspektivet.

Gul liste på 1990-2000-tallet
I 1993 ble Hans Jacob Hansteen ansatt som byantikvar. Noe av det første han gjorde, var å utgi 
et tillegg til 1986-utgaven som inneholdt oppdateringer basert på Byantikvarens saksbehandling 
i perioden 1986–1993 inkludert en oversikt over alle erkjente automatisk fredete fornminner. 
Hansteen presiserte at enkelte viktige bygninger og miljøer ikke var kommet med, fordi det viste 
seg for arbeidskrevende i forhold til behovet for å tilgjengeliggjøre en rimelig à jour liste. Dette 
gjaldt i første rekke områdene som i Oslo kommuneplan 1991 ved kongelig resolusjon av 20. 
nov. var definert slik:

«Det er knyttet store nasjonale kulturminneverdier til Oslo som landets hovedstad. Kulturminnene og 
kulturmiljøene i Oslo er stadig utsatt for press ved planer om utbygging. Det er derfor viktig å ta 
vare på byens overordnede trekk, kulturmiljøer og enkeltobjekter. Dette gjelder store deler av 
sentrum og indre by. I sentrum gjelder dette særlig områdene rundt slottet, Karl Johans gate, 
Rådhuset, Akershus festning, Kvadraturen og Hammersborg. I indre by forøvrig gjelder det Gamle-
byen med Ekebergskråningen, områdene langs Akerselva, samt byens unike og homogene murgårds-
bebyggelse fra 1800-tallet. Utviklingen i disse områdene vil måtte ta hensyn til de antikvariske og 
historiske interessene som knytter seg til dem.»

Resolusjonen har bakgrunn i at kulturminneaspektet ikke var tilstrekkelig behandlet i kommune-
planen. Staten så derfor behovet for å presisere en del kulturminner av nasjonal interesse som 
Oslo har ansvar for og må ta hensyn til i byutviklingen.
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Oslos to første virkelig store utbyggingsfaser er murbyen og funkisbyen. Murbyen ble 
i sin helhet ført på Gul liste i Hans Jacob Hansteens byantikvarperiode. Gjennom flere 
senere prosjekter har også funkisbebyggelsen kommet på Gul liste i anseelig antall, bl.a. 
Marienlystblokkene og Sinsenbyen på 90-tallet og senere under registreringer på Bislett 
og Frogner - «Frognerfunkis». Fine representanter for funkisarkitekturen ser vi ovenfor:  
Gabels gate, Marienlyst, Martinus Lørdahls plass på Bislett og Frederik Stangs gate. 
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På slutten av 1990-tallet ble boligområdene Sinsenbyen, Marienlystblokkene, Keyserløkka og Ila-
dalen oppført i Gul liste. Utvalgte kolonihager og hyttebebyggelse på øyene ble listeført i 2001. 
Frem til 2002 hadde Byantikvaren listeført murgårdene i et separat register. Overføringen av de ca. 1800 
listeførte bygårdene til Gul liste innebar en stor økning av antall oppføringer. I 1996-utgaven har hver 
oppføring igjen fått fyldigere beskrivelse. Denne utgaven manglet et tilfredsstillende forord, og dette ble 
delvis kompensert for ved at Byantikvaren utarbeidet et vedlegg i august 1997. Den siste papirutgaven av 
Den Gule Liste kom ut i 1998. I perioden 1998–2013 ble Gul liste distribuert elektronisk distribusjon via 
e-post eller CD

Dagens gule liste
Allerede i 2002 forelå det ambisiøse planer om at Byantikvaren skulle utvikle en kartfestet internettløsning 
for Gul liste, men først i 2013 ble Gul liste lansert som en del av Riksantikvarens kulturminnedatabase 
Askeladden. Denne databasen er primært et forvaltningsverktøy og har begrenset offentlig tilgjengelighet. 
Det er gjennom publikumsportalen Kulturminnesøk at allmenheten har innsyn i Gul liste/Askeladden – her 
presenteres kulturminnene gjennom beskrivelser, foto og det er utarbeidet et eget temakart for Gul liste. 
I kartet er det begrenset hvor mange opplysninger som kan vises samtidig, men en viktig dimensjon er at 
kartet illustrerer sammenhenger mellom kulturminnene og forholdet til landskap og topografi som 
registerinformasjonen ikke avslører, for eksempel trer avgrensingen av den historiske urbane kjernen i Oslo 
tydelig frem.

V: De siste årene har modernismens arkitektur vært fokus for Gul liste-arbeidet. Ammerud, her ved 
bananblokka, ble bygget på 1960-tallet og er sammen med resten av drabantbyen Ammerud ført på 
Gul liste. 
O: 1950-tallets arkitektur er sårbar og mange områder har fått sine arkitektoniske verdier svekket 
med nye balkonger og endrede fasadematerialer. Ola Narr borettslag valgte derimot å sette opp nye 
balkonger tilsvarende de opprinnelige. Blokkene ble ført på Gul liste i 2014.
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Dagens gule liste er fortsatt en oversikt over 
registrerte verneverdige kulturminner og 
kulturmiljøer i Oslo. Listens fremste funksjon er 
fremdeles å gi informasjon om hvor det fore-
ligger erkjente og prioriterte verneinteresser. 
Den er Byantikvarens faglige liste og sentral i 
etatens daglige arbeid. Plan- og bygnings-
etaten bruker Gul liste først og fremst til å 
sortere saker som skal behandles av 
Byantikvaren. Etter gjeldende rutiner over-
sender Plan- og bygningsetaten saker som 
berører adresser på Gul liste til Byantikvaren. 
Byantikvaren avgir en rådgivende uttalelse til 
saken, og saken sendes tilbake til Plan- og 
bygningsetaten for sluttbehandling.

Vernekategoriene kan fortsatt deles inn i tre 
hovedkategorier. De er enten formelt fredet 
i henhold til kulturminneloven, formelt vernet i 
henhold til plan- og bygningsloven eller de er 
vurdert av Byantikvaren som særlig verdifulle 
ut fra en arkitektonisk og/eller kulturhistorisk 

vurdering og betegnes som kommunalt 
listeførte. Bygningene og anleggene skal ha 
så høye verneverdier at de kvalifiserer til å bli 
regulert til bevaring etter plan- og bygnings-
loven. Det eksisterer ikke noen juridisk 
bindende vernebestemmelser knyttet spesielt til 
de kommunalt listeførte kulturminnene, men de 
skal ivaretas gjennom byggesaksbehandlingen, 
jf. plan- og bygningslovens paragrafer 29-2 
og 31-1. For forslag om nyoppføringer i denne 
kategorien skal det foreligge skriftlig verne-
begrunnelse og dokumentasjon. Forslag til 
oppføring i Gul liste blir lagt frem i etatens 
fagmøte, og eiere blir skriftlig informert dersom 
eiendommen blir vurdert for oppføring i Gul 
liste.

En tredjedel av oppføringene i Gul liste har 
formelt vern: 6 prosent er fredet og litt under 
30 prosent er regulert til bevaring/hensynssone. 
Resten av oppføringene i Gul liste er i 
kategorien kommunalt listeført.

Det nyeste Gul liste-kartet fra 2016. Her er alt som ble ført opp på 2000-tallet markert med grønt. 
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I underkant 10 000 av Oslos 80 000 adresser 
var per juli 2002 oppført i den gule listen. Av 
disse var over 70 prosent lokalisert i indre by, 
det vil si innenfor det historiske urbane Oslo. I 
de seinere årene har Byantikvaren gjennomført 
flere vernevurderinger av bebyggelse i ytre by. 
Det har medført at det i dag er ca. 60 prosent 
av Gul liste som er lokalisert i indre by.

Gul liste – veien videre?
Byantikvarens virkeområde begrenser seg til 
de faste kulturminnene- og miljøene, det vil 
si sporene i landskapet. Gul liste gir i dag 
oversikt over både arkeologiske registreringer 
og registreringer for nyere tid. Den gir ikke det 
fulle og hele bildet av Oslos verneverdier. Den 
gule listen må derfor fortsatt ikke tolkes dithen 
at bare registrerte kulturminner- og miljøer har 
antikvarisk verneverdi. Et forhold det også er 
viktig å peke på, er at holdninger til hva som 
er verneverdig endrer seg over tid, og listen er 
derfor i kontinuerlig endring.

Bevaringsreguleringene i Oslo er ikke et 
resultat av et forutgående registreringsarbeid 
av kulturminneverdier, og objektene i denne 
kategorien utgjør derfor ikke et representativt 
utvalg av kulturminner. Fraværet av et helhetlig 
grep gjør at bevaringsreguleringene er blitt 
gjennomført i områder som har vært utsatt for 
endringspress, det vil si som et reaktivt virke-
middel. Det er ikke gjennomført systematiske 
registreringer av hele byen, men arbeidet 
pågår og gir endringer i listen.

Spørsmålet som noen stiller er om kulturminne-
vernet i Oslo hadde stått sterkere uten en 
Gul liste, men det er bred enighet om at 
dokumentasjon og listeføring både er nødvendig 
og viktig for kulturminnene som har formelt vern. 
Skepsisen til listeføring gjelder de oppføringer 
som ikke har formelt vern. Utgangspunktet må 
være at Gul liste ikke skal være fullstendig 
uttømmende om verneinteresser i Oslo. Den 
skal gi informasjon om erkjente og prioriterte 
verneinteresser, og den gir svært verdifull 
informasjon i det daglige arbeidet med 
kulturminner.

Oslos kommuneplaner og kommunedelplaner 
har med noen få unntak behandlet kulturminne-
perspektivet forholdsvis overfladisk. Ny 
kommuneplan for Oslo ble vedtatt i 2015. 
For første gang har kulturminneverdier blitt 
angitt som kartfestede områder med verne-
verdi, båndlagte områder, nasjonale 

interesser i by og hensynssoner med tilhørende 
bestemmelser. Planen vektlegger at viktige 
elementer i eksisterende gate- byroms- og 
bebyggelsesmønster skal videreføres, men 
gjør ikke vurderinger på bygningsnivå. Her 
har Gul liste en viktig rolle, og er sammen med 
kommuneplanen svært premissgivende for hva 
som blir bevart av det historiske Oslo, og for 
hvordan byen vår utvikles og endres.

Gul listes begrensninger er erkjent, og i 
forbindelse med utgivelsene av Gul liste er 
dette alltid blitt presisert. Sammen med andre 
beskrivelser og vurderinger av kulturminne-
verdier, har Gul liste fortsatt sin åpenbare 
plass i kommunens arbeid med kulturminner. 
Konklusjonen fra 1976 står derfor fortsatt: 
betenkelighetene ved å ha en verneliste 
overskygges av fordelene!

Groruddalssatninsen og arbeidet med Hovinbyen har kartlagt kultur-
minner av ulik karakter som er blitt ført på Gul liste. Bryn Industribygg 
(1969 ark.Grung & Greve) et godt eksempel på nyere industribe-
byggelse. Bl.a. holdt Phillips til her. Romsås t-banestasjon (1973 ark. 
Håkon Mjelva) er kanskje byens flotteste, underjordiske stasjon.


