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av: Ulf Holmene

Et lite, personlig blikk 
på Byantikvaren
- sånn sett fra siden (eller oven?)
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Hele seksti år!

Det er rart med tiden, den er så relativ og så 
vanskelig å fange.  I et menneskelivs perspek-
tiv er jo 60 år lang tid, ja lenger enn forventet 
yrkesaktivt liv, men ser vi bakover til menneskets 
første berettelser om seg selv er dette knapt et 
målbart tidsrom.  Sånn sett er jo 60 år lite 
å skryte av, men altså: I det mindre, mer 
menneskelige perspektiv kan det skje mye i 
løpet av seksti år, ja det er et så langt tidsrom 
at de første årene er i ferd med å gli ut av 
manns minne. 

Mitt minne strekker seg sånn omtrent halvveis 
tilbake i det tidsrom som dekker Byantikvarens 
virke. Mitt første møte med Byantikvaren som 
profesjonell kulturminneforvalter og som ansatt 
hos Riksantikvaren skjedde i Kjeld Magnussens 
tid i siste halvdel av 80-tallet. Jeg har siden 
den tid hatt et nært og spennende forhold både 
til Byantikvaren som institusjon og til mange av 
Byantikvarens meget dyktige medarbeidere, 
men jeg har altså aldri selv «vært der», hvilket 
jeg for øvrig gjerne kunne tenkt meg. For meg 
personlig fremstår Byantikvaren sammen med 
Riks-antikvaren som de mest spennende og 
faglig sett mest utviklende og utfordrende 
steder å være om man gjerne vil arbeide med 
kulturminner i Norge. Heldigvis er det mange 
hos Byantikvaren som tidligere har jobbet hos 
Riksantikvaren og vice versa, til berikelse for 
begge institusjoner.

Som de ulike berettelsene i denne publikasjonen 
så tydelig viser, har Byantikvarens 60 år vært 
en kontinuerlig endringshistorie. Fra et nærmest 
énmannsforetakende med kun kunnskap og 
formidlingsevne og med et snev av en noe 
uklar rådgivningsrolle i verktøykassen, har 
Byantikvaren blitt en faglig robust og vel-
fungerende institusjon med mange av kultur-
minneforvaltningens virkemidler i en 
adskillig mer velfylt «kasse».  Slik gir 
Byantikvaren viktige bidrag til at byutviklingen 
i hovedstaden ikke skjer « i løse lufta», men 
at den er fundamentert i den historien og de 
fysiske spor og strukturer som ethvert godt sted 
trenger for nettopp å være «et godt sted» for 
oss mennesker. Ettersom Byantikvaren også har 
ansvaret for å følge opp det delegerte kultur-
minneansvaret fra Staten til fylkeskommunene, 
bidrar institusjonen selvsagt også i høy grad til 
å fastholde og videreutvikle historien om Norge 
slik denne kan avspeiles i våre kulturminner. 

Mitt første møte med Byantikvaren var i en 
tung tid for både institusjonen og dets med-
arbeidere med nedleggelsesspøkelset 
raslende i korridorene. Vi som arbeidet hos 
Riksantikvaren merket nok den frustrasjon og 
engstelse som preget Byantikvaren på slutten 
av 80-tallet da Kjeld Magnussen og hans gode 
medarbeidere kjempet hardt for å holde 
institusjonen flytende med selvstendighet og 
faglige integritet i behold. Det er vel riktig å si 
at delegeringen av oppgaver fra Riksantikvaren 
i 1991 ble en viktig forutsetning for opp-
rettholdelse og videreutvikling av Byantikvaren. 
Etter dette mellomspillet vil jeg vel si at 
Byantikvaren fikk et handlingsrom og et ansvar 
som man i det store og hele har skjøttet på en 
utmerket måte. Fra mitt ståsted har det vært 
spennende å oppleve hvordan Byantikvaren har 
endret seg fra å være en rådgivende fag-
institusjon med begrensede virkemidler og 
ressurser, - men hele tiden med høy faglig 
kvalitet, - til å bli den institusjonen den er i dag 
med ansvar for en svært viktig del av 
forvaltningen og myndighetsutøvelsen innen 
kulturminnefeltet. 

Fra skiltavdukning i Maridalen med ordfører og riksantivar til 
byvandring i funkis-land på Bislett med over 100 fremmøtte. 
Byantikvaren driver en mangesidig virksomhet. 
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Selv har jeg fra tidlig 90-tall og frem til sånn ca. 2012 jobbet mye med fredningssaker og har 
kunnet glede meg over et flott samarbeid med Byantikvaren i mange viktige fredningssaker. Både i 
de sakene som Byantikvaren selv har gjennomført frem til vedtak hos Riksantikvaren og i de saker som 
Riksantikvaren formelt har hatt ansvaret for har Byantikvaren bidratt med viktige faglige innspill som har 
hatt stor betydning for resultatet. Se før øvrig Morten Stiges gjennomgang av fredningene. Et eksempel 
på en vanskelig fredningssak hvor samarbeidet mellom Riksantikvaren og Byantikvaren var av 
vesentlig betydning, var Klingenberg kino. Etter at fredningen var i havn skrev skrev jeg følgende i et 
internt notat:

Klingenberg kino fredet!
Som alle sikkert har registrert, har Miljøverndepartementet behandlet Oslo Kinematografers klage 
på Riksantikvarens fredningsvedtak , i vår favør! Dette har vært en vanskelig og konfliktfylt 
fredningssak hvor vi slett ikke har vært sikker på hvordan «historien» ville ende. Derfor ble dagen da 
departementets avgjørelse forelå, en gledens dag, - ikke fordi Riksantikvaren her har «vunnet» over Oslo 
Kinematografer, men fordi et særdeles viktig og representativt kulturminne og arkitekturmonument fra 
funksjonalismen nå endelig må ansees for sikret….  Vi kan også glede oss over at vi har gjort en rimelig 
bra innsats faglig sett der mange har vært med og gjort sitt til at resultatet ble slik vi hadde håpet. Det har 
vært utført et godt stykke kulturminnefaglig arbeid både fra Byantikvaren, fra bygningsavdelingen, teknisk 
avdeling og fra ledelsen. Høy faglig kompetanse gir resultater!!

Klingenberg kino fotografert  i 
1957 og av Riksantikvaren i 
forbindelse med fredningen på 
1990-tallet. 
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Det er ikke slik at Riksantikvaren og 
Byantikvaren alltid er enige,  verken i 
prioritering av fredningssaker, i eventuelle 
innsigelser eller i vurderinger av inngrep og 
dispensasjoner for fredede bygninger og 
anlegg. Det er egentlig ikke spesielt 
oppsiktsvekkende, snarere er det vel et sunnhet-
stegn. Faglig diskusjoner med til dels ulik 
vektlegging av verdier og prioriteringer er 
naturlig i fagfelt uten fasitsvar. Slikt foregår 
selvsagt også hele tiden internt i institusjonene, 
men der er det jo sånn at når beslutningen er 
tatt, taler institusjonen med en tunge. Slik må 
det selvsagt være. Faglig uenighet eller ulik 
vektlegging mellom faginstitusjoner bør like 
selvsagt kunne fremmes i det offentlige rom.

Det som alltid har vært en tilstedeværende 
egenskap ved Byantikvaren som etat, er den 
kunnskap og kompetanse som alltid ligger i 
bunnen av de vurderinger og valg som gjøres. 
Et annet trekk er den dedikasjon til byens 
historie og kulturminner som har gjennomsyret 
institusjonen fra Arno Bergs dager frem til i dag, 
og ikke minst evnen og gleden ved å 
formidle dette. 

Etter hvert har også forvaltningskompetansen 
og evnen til myndighetsutøvelse gitt oss en 
slagkraftig forvaltningsinstitusjon. Byantikvaren 
er tilstrekkelig stor til å dekke hele spekteret 
av den brede kompetansen som feltet krever, 
samtidig som dette også gir en viss frihet til å 
«dyrke» den tidskrevende spisskompetansen. 
Dette gir mulighet for de gode, nødvendige 
faglige diskusjonene og for kompetanse-
overføring som er så avgjørende for vårt felt. 
Ingen kommer som utlært kulturminneforvalter 
fra våre utdanningsinstitusjoner. Man lærer 
faget «by doing», og Byantikvaren er og har 
vært et utmerket «utdanningssted». 

Byantikvaren er i dag en institusjon som i 
størrelse og i ansvarsområde er ganske lik det 
Riksantikvaren var for, la oss si, en 30- 40 år 
siden.  Ikke størrre enn at alle visste hvem 
alle var og hva de gjorde og hvor alle mer 
eller mindre, ble dratt inn i institusjonens felles 
gjøremål. (Jeg husker godt at Riksantikvaren så 
sent som på slutten av 80-tallet begynte 
mandagen med et felles møte for alle og hvor 
ukens  virksomhet ble gjennomgått.)  Men 
Byantikvaren er stor nok til at tilstrekkelig 
faglig bredde og spisskompetanse er sikret, 
(i motsetning til en del av fylkeskommunene som 
er mye mer sårbar faglig sett fordi de etter 
min mening utgjør et for lite miljø med for få 
medarbeidere.) 

I motsetning til Riksantikvaren den gang 
har imidlertid Byantikvaren den fordel at 
ansvarsområdet er geografisk begrenset til 
hovedstaden.  Man trenger ikke fly for å nå sine 
kulturminner! Det gir en nærhet til kulturminnene 
og de menneskene som eier og bruker dem og 
en lokalkunnskap og en kunnskap om byens 
historie som Riksantikvaren aldri har kunnet 
oppnå.  Dette gir også en god anledning for å 
formidle kulturminnenes verdi og de spennende 
og viktige fortellingene de representerer som 
en sentral del av byens historie og egenart.  
Formidlingsevene og gleden som hele tiden har 
gjennomsyret institusjonen er virkelig dets adels-
merke – i møte med befolkningen i 
alminnelighet og den enkelte, - og selvsagt i 
møte med politikere og andre med stor 
innflytelse til å påvirke utviklingen. Om utvkling 
og vern skal gå hånd i hånd er man jo helt 
avhengig av slikt. 

Derfor lykke til videre de neste 60 år. 

Byantikvaren - alltid nært på kulturminnene. Arkitekt Manfred Rode studerer fargetrapp på Frogner hovedgård (70-tallet), mens 
antikvar på teknisk bygningsvern André Korsaksel sjekker tilstanden til Kløverveien barnepark på Berg (2015).


