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Livet på Frogner.....
Mange avslappende stunder fra 
tiden på Frogner er dokumentert i 
fotoalbumene. 
V.O:Tore Sofie Gjesdahl, som jobbet 
mye med Gul liste og registrering av 
bygninger i miljøet bak slottet. 
H.O: Stemningsinteriør - Byantikvaren i 
solnedgang? 
M: Lunsj i det fri? Midt i bildet Lars 
Roede, bak ham til høyre Manfred 
Rode, Knut Eng (spisende) og Sellæg 
med solbriller. Helt til venstre: Anne 
Kath Heggebø, David Brand. 
med skjegg, sittende foran benken
H: Anne Kath Breien Heggebø og Per 
Erling Johnsen 
H.H. Harald Moberg utkledd til 
arrangement på Folkemuseet
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V: Kåre Limseth, konservator som jobbet mye med maleri- 
og tapetkonservering. 
U: Harald Moberg med platespiller, deretter vaktmester-
en, som bodde i annekset på 
Frogner hovedgård
M: Damene på Frogner 1978, bl.a. Bjørg Jacobsen på 
forværelset, Missa Boye og fru Hjorth.
U.V.: Manfred Rode i hvit tegnefrakk, med gjengen
U.H. Vibeke Longva
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Livet i Majorstuveien....

Majorstuveien 8 var fullt av kriker, kroker og trapper, 
og hadde en fantastisk hage. I midten skåles det på 
sommerfest i Hans Jacob Hansteens byantikvarperiode. 
V.O: Ny kopimaskin!
H.U: Hans Anmarkrud og Ingunn Stuvøy ved peisen
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V: Et sjeldent innslag av sportslig aktivitet hos 
Byantikvaren på 80-tallet
M: Truls Aslaksby i døren
M.H: Anne Melgård og Ole Petter Bjerkek (som 
Christian IV) på BYAs julebord på Ladegården i 
1987. Entreen ble gjort til musikk av Telemann, 
deretter foretok kongen et blikk på utviklingen av 
byen han hadde grunnlagt. 
H.U: Arkivnissene Trygve og Jon 1992
U: Den sagnsomsuste varebilen - visstnok livsfarlig 
på alle slags føre. 
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Livet i Maridalsveien...
Tilværelsen i Maridalsveien foregår like mye 
ute av huset, som i huset. Faglig påfyll blander 
seg med arbeidsdagens små og store hendelser. 
Den stilige gjengen over markerer lansering av 
Groruddalsatlaset i 2010. Øverst er vår forrige 
BYA-bils siste reis dokumentert. Studieturer har 
det vær mange av, f.eks. til Manchester (t.h.) og 
Helsinki (ut på vandring, neste side). 
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I godt samarbeid med Brann- og redningsetaten 
ble informasjonsarket om brannsikring av verne-
verdige trapperomsdører lansert. Kundemottaket 
(t.h.) er viktig tjeneste mange benytter seg av. 
Arkivet er også tilgjengelig for publikum, der 
regjerer Leif Paal Sønju. Et festbilde må med, fra 
Hans Jacob Hansteens avskjedsfest på Vøyen-
volden, der alle selvsagt gikk i hatt. Forøvrig kan 
de berømte Arnebergske møbler som har vært med 
oss helt fra Frogner sees nederst. 
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Arkeologi i solnedgang. Forøvrig har 
Byantikvaren igjen blitt sportslige, med 
årlig deltagelse i Vann- og avløpsetatens 
kommunale stafett - Avløpet. 
På tur til Bygdøy med Riksantikvaren, 
kjører Byantikvaren selvsagt kollektivt. 
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Jubileumsåret fikk en dramatisk start, da nærmeste 
nabo Nedre Foss gård brant like over nyttår. Flere av 
Byantikvarens ansatt var på stedet og dokumenterte. 
Heldigvis blir det flotte anlegget satt i stand igjen. 

Flere snapshots fra Byantikvarens album:
Ekskursjon til Groruddalen, her ved arbeiderboligene på 
Grorud. Antikvar Bengt Lifoss dokumenterer trapperom, og på 
tur til St.Magnuskatedralen i Kirkwall på Orknøyene bidro de 
sangglade til en stemningsfull stund. Sommerfesten er selvsagt 
alltid et høydepunkt, før vi er tilbake til hverdagen igjen. I 
resepsjonen er Lisbeth Aulie og Ellen Tobiassen to av våre 
ansikt utad


