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av: Morten Stige

Byantikvarens fredningspolitikk
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Siden 1990 har Byantikvaren hatt hoved-
ansvaret for å forberede nye fredninger og 
forvalte fredete bygninger i Oslo. Det har vært 
en faglig interessant oppgave som har gitt 
etaten en unik mulighet til å jobbe med hele 
spennet av juridiske virkemidler i kulturmin-
nevernet. Vi har fritt vurdert om fredning etter 
kulturminneloven (kml) eller regulering etter 
plan- og bygningsloven (pbl) har vært mest 
hensiktsmessig og har så hatt virkemidlene til å 
gjennomføre bevaringssaken uavhengig av 
valgt lovverk. Siden Oslo er både fylkes-
kommune og primærkommune er vi den eneste 
delen av kulturminneforvaltningen som både 
gjennomfører fredningssaker og bevarings-
reguleringer. Dette har gitt muligheten til 
smidig bruk av virkemidler og utviklingen av 
unik kompetanse i organisasjonen.  

Denne artikkelen har imidlertid en annen 
innfallsvinkel. Jeg vil i hovedsak se på hva som 
er blitt vedtaksfredet i Oslo siden bygnings-
fredningsloven ble vedtatt i 1920, og hva slags 
tendenser som finnes i de valgene som er gjort. 
En kombinasjon av statistiske undersøkelser og 
kvalitative vurderinger av hva som er blitt prior-
itert for fredning gir noen interessante resulta-
ter. Når det gjelder forvaltningen av de fredete 
anleggene viser jeg til Siri Hoems artikkel i 
Fortidsminneforeningens årbok for 2012.

Ved inngangen til 2016 hadde vi 883 fredete 
bygninger i Oslo. Det er mange hus, men under 
7 promille av bygningsmassen i Oslo.  Selv om 
over halvparten av de fredete bygningene 
inngår i kulturmiljøfredninger og nær en 
fjerdedel tilhører landsverneplaner for statlig 
sektor, ligger Oslo klart over landsgjennom-
snittet som er 1,5 promille av bygningsmassen.  
Gitt Oslos lange historie og den betydning byen 
har hatt som hovedstad de siste 200 år er det 
ikke overraskende. Svært mange bygninger i 
Oslo har utvilsomt fredningsverdi uten at de 
faktisk er fredet. Fremtredende eksempler er 
Slottet, Stortinget, Rådhuset eller industrimil-
jøet langs Akerselva og Ullevål hageby. Det er 
bakgrunnen for Byantikvarens pågående arbeid 
med å utarbeide en langsiktig fredningsstrategi 
for Oslo. Hovedtemaet for den artikkelen er 
imidlertid hva som faktisk er fredet, og den 
rollen Byantikvaren har spilt i å forbedre 
representativiteten til fredete bygninger i Oslo.

Da kulturminneforvaltningen ble delegert fra 
Riksantikvaren til fylkeskommunene 1. januar 
1990, var det 77 fredete bygninger i Oslo.  Det 
er liten tvil om at fredningsarbeidet har vært 
betydelig siden den gang. Hovedutslaget på 
statistikken er imidlertid de to kulturmiljø-
fredningene ihht kml § 20 som er gjennomført 
i Oslo; Birkelunden med 201 bygninger (135 
bygårder og 66 bakgårdsbygg etc.) og Bygdøy 
med 270 bygninger (125 av dem på Folke-
museet). Det utgjør 53 % av den fredete 
bygningsmassen. Forskriftsfredningene av 
statlige kulturminner er også et vesentlig bidrag. 
Siden 2001 er 156 bygninger fredet ihht kml § 
22 a. Det er 18 % av fredningsmassen. 71 % 
av bygningsfredningene er altså forskrifts-
fredninger gjennomført av Riksantikvaren. De 
resterende 29 % utgjør knapt 2 promille av 
byens bygningsmasse.

Vedtaksfredningene
Også for vedtaksfredninger ihht kml § 15 har 
veksten vært betydelig. Alle de 77 bygnings-
fredningene som var vedtatt før 1990, var av 
denne typen. Nå er antallet 252 i tillegg til ca. 
80 anlegg (hager, veier, trapperom, skulpturer 
etc.) som er fredet etter samme paragraf.   
Hva slags bygninger er prioritert når antallet § 
15 fredninger er tredoblet på 25 år? 

Vedtaksfredninger pr.1.1.2016, etter bygnings-
fredningsloven (bfl) og kulturminneloven (kml). 
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De første 70 årene
Da forløperen til kulturminneloven, bygnings-
fredningsloven, ble vedtatt i 1920, førte det 
til fredning av 18 anlegg med 28 hus fra Oslo 
i løpet av det første tiåret. I tillegg har vi fire 
tilflyttede hus på Norsk Folkemuseum og Bjørns-
gard som ble fredet i denne perioden. Dette er 
anlegg som representerer handelsborgerskapet 
og storbøndene, som ellers i landet. F.eks. 
Bogstad gård, Frogner hovedgård og 
Gjetemyren gård. Et utvalg flotte bygårder fra 
Christiania ble også valgt ut, som Magistrat-
gården og Statholdergården. Det nærmeste 
man kom de lavere klasser var bondehandels-
gården i Brugata 3 og den eneste virkelig 
spreke fredningen fra denne perioden er basar-
hallene i Kirkeristen.  De nyeste delene av dette 
anlegget var ikke fylt 70 år på fredningstids-
punktet og er et frempek til senere tiders 
verdisetting ved valg av fredningsobjekter. 

Innberetningene fra den antikvariske bygnings-
nemd som var grunnlaget for utvalget av 
fredningsobjekter ble for Oslos del publisert i 
Fortidsminneforeningens årbok for 1923. Der 
er de eldste arbeiderforstedene på Vaterland, 
Fjerdingen, Grønland og Gamlebyen verdsatt 
og de beste husene listet opp. Det førte 
imidlertid ikke til fredning, og de aller fleste 
av disse bygningene er nå tapt. Riksantikvaren 
prioriterte de viktigste monumentene og lot de 
enklere bygningene gå. Slik er det nok i stor 
grad ennå; det er langt enklere på kjempe for 

en staselig grosserervilla enn et lite småkårshus.
Så var det lenge svært stille på frednings-
fronten i Oslo. I 1941 fredes Vøienvolden som 
et resultat av eierens ønske, og Ljabru gård ble 
tatt med det samme. Ellers skjedde det ikke 
annet enn rivning av et og annet fredet bygg 
før i 1960. Harry Fett har fått mye fortjent 
heder for sin innsats med å få på plass 
bygningsfredningsloven og som en sterk og klar 
ambassadør for kulturminnene, men noen aktiv 
fredningspolitikk førte hverken han eller hans 
etterfølger Arne Nygård-Nilsen. Fredningslisten 
fra 1920-årene ble liggende fast i 40 år. 
1960-tallet begynte med fredningen av Linder-
ud gård og fortsatte med en kampanje i 1967. 
Totalt ble 21 bygninger fredet fordelt på 16 
anlegg. Mange av bygningene kunne like gjerne 
vært fredet på 1920-tallet, som Marienlyst, Lille 
Frogner og Stortorvets gjestgiveri, men det var 
også et innslag av større sosial bredde med to 
hus i Damstredet, Asylet på Grønland og 
Justiskroken på Galgeberg. Glads mølle ble 
fredet som Oslos første industrianlegg.

Etter denne kraftanstrengelsen var det igjen 
rolig frem til 1983. Det året ble starten på en 
jevn og målrettet innsats for å utvikle frednings-
listen som har fortsatt frem til i dag. Gjennom 
vedtaket av kulturminneloven i 1978 var 
grunnlaget for fredning som virkemiddel 
styrket. Det var nå ikke lenger utløsningsplikt 
overfor eiere som ønsket å rive fredete 
bygninger. Det ble også mulig å frede hager 

Lille Frogner, og den unike bondehandelsgården i Brugata 3, fotografert så tidlig som i 1890.
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og andre anlegg som ikke var bygninger. 
Gjennom § 19 ble det åpnet for å sikre 
virkningen av kulturminnet i sitt miljø ved å frede 
et område rundt. De nye mulighetene kommer
klart til uttrykk gjennom de 19 objektene som 
ble fredet på 1980-tallet. De fordeler seg på 
11 anlegg og består av 15 bygg, fire hager 
og en portal. Fortsatt var det de spektakulære 
anleggene som ble fredet, objekter med særlig 
arkitektonisk, pittoresk eller estetisk verdi. 
Bygningene er i hovedsak fra 1800-tallet, men 
nå var også historismen kommet med gjennom 
sveitservillaene i Kruses gate og National-
theatret. Fredningsobjektene rykker noe 
nærmere i tid, men Arnstein Arnebergs villa 
Elsero var 62 år gammelt da den ble fredet. 
Det er ikke vesentlig yngre enn Kirkeristen da 
den ble fredet i 1927.

Elsero, et av Arnstein Arnebergs hovedverk.
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Byantikvaren kommer på banen
Som sagt var bare 77 bygninger fredet da kulturminnelovens førstelinjeansvar for fredete bygninger 
ble delegert til Byantikvaren. Riksantikvaren fortsatte imidlertid også arbeidet med å forberede nye 
fredninger. De var svært aktive på 1990-tallet, og spesielt viktig ble prosjektet med sikringen av det 
20-århundres kulturminner. På 1990-tallet ble det gjennomført 28 fredningssaker som inneholdt hele 
80 bygninger. Økningen i antall bygninger pr. sak gjenspeiler at sakene var blitt større fordi man 
ønsket å ta vare på sammenhengende kulturmiljøer, som kunstnerkolonien Ekely og bygårdene i Park-
kvartalet. Samtidig ble fredningene mere omfattende. Der man før kun fredet hovedbygningen kom 
nå uthus, drengestue og hønsehus med. I fredningen av Nobelinstituttet på Drammensveien kom både 
forhage og utvalgte møblement med. Fredningene fra 1990-tallet inneholdt to anlegg som delvis var 
fra 1700-tallet. Den typiske Abildsø gård og den mer utfordrende Kalbakkbrua. De fleste anleggene 
var fra siste halvdel av 1800-tallet. Blant de 12 anleggene finner vi Schlägergården og Mustads 
arbeiderboliger på Lilleaker, Sagene skole og bad, Vestbanestasjonen og Heggholmen fyrstasjon. 
Fellesskapets anlegg og infrastruktur ble nå prioritert sammen med typiske objekter som Bispegården 
og Vestre Aker prestegård.

Byantikvaren sørget for grundig fotodokumentasjon av Sagene 
bad i 1987. Ikke mye hadde forandret seg siden badet var nytt.
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Den bevisste satsingen på å frede 1900-tallets 
kulturminner resulterte i åtte anlegg i Oslo, ved 
siden av en del 1900-tallsbygg som ble med i 
fredningen av anlegg med eldre primær-
bebyggelse. Det var nå en selvfølge å inkludere 
disse nye bygningene for å ta vare på helhet-
en. De åtte anleggene var:  Trelastlageret i 
Schweigaards gate (1911), Ljan jernbanestasjon 
(1923), Horngården (1930), Blindern studenter-
hjem (1925), Villa Dammann (1932), Klingen-
berg kino (1938), Selvaaghuset (1948), Ekely 
kunstnerkoloni (1950-årene). Listen viser en 
klar satsing på å ta vare på godbiter fra 
funksjonalismen. Det var på høy tid i 1997, etter 
at fagmiljøet lenge hadde erkjent kvalitetene i 
denne perioden. Ekely var nærmere 50 år da 
det ble fredet. Det var slik sett enda et skritt 
nærmere vår egen tid, men fortsatt med trygg 
historisk avstand. Det noe eldre Selvaaghuset 
var kanskje den dristigste av fredningene. Her 
la man vekt på innflytelsen huset hadde hatt på 
bygningsteknologi og regelverk fremfor å 
velge et arkitekturmonument.

Flere av 90-tallsfredningene var utløst av 
konfliktsaker. Slik tok Riksantikvaren og 
Byantikvaren i bruk en styrket kulturminnelov. 
Hverken Parkkvartalet, industrimiljøet på 
Lilleaker eller Jakob kirke hadde antagelig 
overlevet uten bruken av fredning. Få beklager 
vel i dag at disse miljøene er tatt vare på. Alle 
byggene har fått nytt liv og nye brukere, og 
alle påstander om bevaring til forfall er gjort 
til skamme. I Oslo er eiendom for verdifull til at 
rasjonelle eiere i lengden velger forfalls-
strategien etter en tapt rivesak.

28 gjennomførte saker i løpet av tiåret 
gjenspeiler et svært høyt aktivitetsnivå og 
skyldes en aktiv fredningspolitikk fra Riks-
antikvaren samtidig som Byantikvaren kom 
inn med nye ressurser. Riksantikvaren hadde 
først og fremst ansvaret for 20.-århundre 
fredningene, og tok også flere av de heteste 
konfliktsakene.

Nytt årtusen – nye muligheter
I løpet av det første tiåret av 2000-tallet ble 
det vedtatt 11 bygningsfredninger med 34 
bygninger etter kml § 15. I tillegg ble 21 
skulpturer og parkelementer, 17 trapperom og 
2 hager sikret gjennom fredning. Slike elementer 
har egen ID i Askeladden og bidrar vesentlig til 
at antallet fredete objekter har økt vesentlig. 
Trapperom ble fredet i forbindelse med kultur-

miljøfredningen av Birkelunden. Den fredningen 
sikret også eksteriøret til 201 bygninger. På den 
måten har fredningsomfanget aldri vært større. 
Kulturmiljøfredningen var det Riksantikvaren som 
forberedte. Ellers ble mesteparten av frednings-
arbeidet i Oslo gjort av Byantikvaren i denne 
perioden. Unntakene er fredningen av den 
statlige Østbanestasjonen og konfliktfrednin-
gene av Universitetsgaten 10 og sveitservillaene 
i Parkveien 27 og 29. 

Arbeidet med å formalisere fredningene av de 
statlig eide anleggene ihht kml § 22 a begynte 
også i denne perioden. Syv forskrifter med 
totalt 19 bygninger ble vedtatt. I første omgang 
var det forsvarsektoren med Løren og Skar leir 
og undervisningssektoren med UiO som ble 
fredet i tillegg til noen enkeltanlegg. Mest 
nyskapende var fredningen av veianlegg fra 
1960- og 70-årene.

Det største løftet for Byantikvaren var 
fredningen av Frognerparken med Vigelands-
anlegget, parken og badet. Den prosessen ble 
igangsatt allerede i 1990. Dessuten var Prinds 
Christian Augusts Minde i Storgata en viktig sak. 
Allerede på 1920-tallet ble Mangelsgården 
fredet, men nå kom resten av anlegget også 
med.

Horngården, Oslos første skyskraper, da den var 
ny i bybildet. 
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Fortsatt var det aktuelt å frede objekter fra 1800-tallet og 5 av 
anleggene er fra denne perioden, mens 4 nye 1900-tallsanlegg ble 
sikret. Funksjonalismen var fortsatt satsningsområdet med Ekeberg-
restauranten, Folketeaterbygningen, interiøret til Hallén på Grüner-
løkka og sist men ikke minst Pissoiret i Stensparken. Det ble fredet ikke 
bare på grunn av designen, men like mye som sanitærhistorie og for 
den rollen det hadde spilt som møteplass for homofile menn.

Fredningene i Parkveien, Universitetsgaten, Ekebergrestauranten 
og etter hvert også Hallén ble konfliktfredninger. Sveitservillaene i 
Parkveien og Ekebergrestauranten er senere satt i god stand, og er 
blitt vellykkete serveringssteder. Universitetsgaten er berget, men 
med betydelige tap av originalmateriale mot bakgården, mens 
Hallén fortsatt ikke har fått ny bruk tross utallige henvendelser fra 
interesserte leietakere. I sum beviser også disse sakene 
nødvendigheten av å kjøre enkelte fredningssaker selv om det gir 
konflikt. Uten vilje til å vise muskler når høye verdier står på spill 
svekkes kulturminneforvaltningen som aktør og høye kulturminne-
verdier går tapt. Vi har et godt lovverk som gir handlingsrom om 
det blir brukt konsekvent. Hallénfredningen ble prøvet i tingretten og 
fredningen ble uforbeholdent stadfestet.

Frognerparken er udiskutabelt 
som fredet anlegg og et viktig 
grønn rekreasjonområde for 
byens befolkning
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De siste fem årene
I 2012 fikk Oslo sin andre kulturmiljøfredning 
da Kongsgården på Bygdø med Norsk Folke-
museum ble fredet med totalt 270 bygninger. 
I tillegg sto Riksantikvaren for fredningen av 
kulturmiljøet rundt Bogstad gård etter kml §§ 
15 og 19. Riksantikvaren har også gjennomført 
fredning av statlige eiendommer, som villa 
Stenersen og egeninitierte saker som fritids.
anlegget i Fossilveien 2, funkisvillaen i Niels 
Juels gate 32 og Sverre Fehns villa Schreiner 
fra 1963. 

2012 og 2014 ble de store årene for 
sluttføring av de statlige forskriftsfredningene. 
Ni forskrifter ble vedtatt med i alt 137 
bygninger. Helse, kriminalomsorg og resten av 
høyere utdanning var de store sektorene som 
ble ivaretatt i denne perioden. Operabygget 
ble forskriftsfredet i 2012, bare fire år etter 
åpningen, og er Oslos ferskeste frednings-
objekt. De statlige fredningene favner en 
relativt stor gruppe bygninger fra etterkrigs-
tiden og har ytterligere forsterket tendensen til 
å ta med underordnede bygninger uten nevne-
verdig arkitektonisk egenverdi. Det er en 
naturlig konsekvens av innfallsvinkelen: Ved å 

arbeide sektorvis og ta utgangspunkt i den 
enkelte sektors historie kommer den historiske 
representativitet i forgrunnen. Det er faglig 
godt begrunnet, men utfordrer kulturminneloven 
som redskap. Den er langt på vei innrettet mot 
å ta vare på bygninger med tydelige fysiske 
kvaliteter. 

Innretningen i de statlige verneplanene har 
vært å ivareta helhetlige miljøer. Det har man 
også forsøkt i Oslo, men sterk motstand i 
enkelte sektorer har ført til at en del 
bygninger som etter Byantikvarens vurdering 
er fredningsverdige har blitt plassert i 
verneklasse 2. Det er et signal om at de skal 
reguleres til hensynsone bevaring, men uten 
virkemidler for å sikre at det skjer. Samtidig 
gir forskriftsfredningene begrenset mulighet 
til å frede større arealer for å sikre 
sammenhengen mellom flere bevarings-
verdige bygninger. Det har bidratt 
til at campus på Blindern er fredet som enkelt-
bygninger, og ikke som det sammenhengende 
kulturmiljøet det faktisk er. Dette gjør at et 
helhetlig miljø som universitetsanlegget, over tid 
står i fare for å miste noe av den opprinnelige 
sammenhengen. 

Stor variasjon i fredninger - Kultumiljø på Bygdøy, Villa Schreiner og pissoaret i Stensparken. 
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Riksantikvaren har bidratt vesentlig til at vi også 
har fått gjennomført hele 14 ordinære ved-
taksfredningssaker med 64 bygninger i løpet 
av en femårsperiode. Gjennomføringen av ni 
fredninger i regi av Byantikvaren er imidlertid 
svært bra. Tallet reflekterer ikke helt innsatsen i 
denne perioden siden mye av arbeidet ble gjort 
i årene før, men vedtakene ble ikke fattet før nå 
på grunn av et betydelig etterslep hos Riks-
antikvaren.

Ni av de 14 fredete byggene i perioden 
er fra 1900-tallet. Arbeidet med funkis 
fortsatte: Villa Stenersen og Niels Juels gate 
32 er allerede nevnt. I tillegg ble flere viktige 
anlegg fra 1920-tallet sikret; Vigelands-
museet, Bislet bad og Freia sjokoladefabrikk 
ble fremmet av Byantikvaren. Likeså de viktige 
modernistiske boligene i Planetveien 10-14 og 
St. Hallvard kirke og kloster fra 1966. Det er 
vårt nyeste kulturminne fredet etter § 15, men 
var på fredningstidspunktet ikke vesentlig nyere 
enn Ekely var da det ble fredet.  Mangelen på 
samtidsfredninger er godt begrunnet. Det er 
etter min mening nødvendig med en generasjons 
avstand i tid for å bedømme en bygnings 
fredningsverdi. Den bør ha bestått tidens 
prøve, og vurderingen bør være frikoblet fra 
arkitekturmoten. Fredning er noe mer enn en 
arkitekturpris. På den annen side er det gode 
grunner for å lete nærmere vår egen tid. 
Endringstakten er høy og 30 år burde være en 
tommelfingerregel for nødvendig avstand i tid. 
Det tilsier at vi fremover bør ha øynene åpne 
for fredningsobjekter fra 1970- og 80-årene. 
Det er ikke for mange godt bevarte bygninger 
av høy kvalitet fra denne tiden igjen!

Veien videre
Byantikvaren avslutter i disse dager arbeidet 
med å lage en langsiktig fredningsstrategi som 
identifiserer fredningsverdige anlegg i Oslo, og 
angir retningen for arbeidet med å forbedre 
fredningslistens representativitet ytterligere. 
Innfallsvinkelen har vært å ta for seg de ulike 
samfunnssektorene og finne gode objekter som 
kan fortelle om de viktigste historiske utviklings-

Fredningstakten har økt de siste årene. Vigelandsmuseet og 
Freias spisesal med Munchs bilder er viktige representanter 
for mellomkrigstidens Oslo. St. Halvard kirke og kloster er 
et eksempel på økt fokus på modernismens bygg, også i 
fredningssammenheng.
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trekkene på sine områder. Arbeidet med 
strategien har avdekket at viktige historier 
som den industrielle revolusjon i Norge knapt er 
ivaretatt gjennom fredninger. Bare ett industri-
bygg ved Akerselva er fredet og det er Glads 
mølle påbegynt 1798, mens det var fra midten 
av 1800-tallet utviklingen virkelig tok av. Oslo 
som viktig industriby gjennom hele 1900-tallet 
er heller ikke ivaretatt.

Oslo har også en nasjonal rolle i utviklingen 
av boformer gjennom 1900-tallet med hage-
byer, storgårdskvartaler, den første lamell-
bebyggelsen, drabantbyene og blokk-
bebyggelse uten at det er ivaretatt gjennom 
fredninger.Også utviklingen av fritidskulturen 
med bruken av Marka og Fjorden til rekreasjon 
er et nasjonalt utviklingstrekk som bør ivaretas 
gjennom fredning av noen av anleggene som 
ble bygget i Oslo.

Oslos størrelse og nasjonale funksjoner gjør 
at byen på mange felt har vært ledende i 
utviklingen i Norge. Det er derfor naturlig at det 
i mange sektorer vil være anlegg og enkeltbygg 
av nasjonal verdi i Oslo. Det tilsier at det er 
viktig å videreføre en aktiv frednings-
politikk som ivaretar de viktigste kulturminnene 
i en stadig raskere voksende by. For å oppnå 
gode resultater er det nødvendig å kombinere 
en langsiktig, strategisk tilnærming med evnen 
til å gå inn i saker som aktualiseres av endrings-
forslag eller andre forhold. 


