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byantikvar 1963-67
Harald Hals II

Harald Hals II (1905-68) hørte til på 
Frogner hovedgård. Han var kunsthistoriker 
og bypatriot og fra 1950 museumsdirektør 
på Oslo Bymuseum. Han gikk fra første stund 
inn for å skape blest rundt både museet og 
byen. Hals blir betegnet som en mann med 
stor fantasi og utallige ideer, flere av Oslo 
Museums varemerker var det Hals som 
startet opp. I 1950 fikk han «Ukens bilde» 
inn i Aftenposten, en spalte som gikk i mange 
år. Samme år startet han opp byvandringer, 
der 400-500 mennesker møtte opp. Dette 
ble forløperen til Kjenn din by. Til museets 
50 års jubileum i 1955 kom første nummer 
av Byminner. Harald Hals sto selv for 
redigeringen. 

I 1963 ble Arno Berg pensjonist og gikk av 
som byantikvar. Oslo formannskap bestemte 
at Bymuseet og Byantikvaren skulle slås 
sammen - dermed ble Harald Hals også 
byantikvar. Denne sammenslåingen virket i 
utgangspunktet logisk, da Hals var opptatt 
av å ha hele byen som arbeidsområde, ikke 
bare drive innadrettet museums-
virksomhet. Sammenslåingen ga også 
økonomiske fordeler, da den kombinerte 
stillingen som byantikvar og museumsdirektør 
i sin helhet ble finansiert av kommunen. Det 
ga museet muligheten til å opprette en ny 
konservatorstilling. Imidlertid betydde 
Byantikvarens flytting til Frogner også at 
museet måtte gi avkall på utstillings- og 
magasinplass. Byantikvaren fikk kontorer i 
1.etasje på Frogners hovedbygning, og det 
ble slutt på å holde utstillinger her. I tillegg 
ble det vanskelig for Harald Hals å 
balansere de ulike oppgavene som en 
direktør og en byantikvar har. Presserende 
saker som Byantikvaren måtte løse, ofte med 
korte tidsfrister - f.eks. hindre at hus ble 
revet, måtte gå foran mer langsiktig 
museumsarbeid. Aftenposten intervjuet Hals 
om dette og skrev følgende:
 «Han er ordknapp når det gjelder sine 
byantikvariske oppgaver, men blomstrer opp i 
veltalenhet såsnart han slipper til med 
Bymuseet på Frogner». 

Harals Hals II, her i den legendariske avistegneren Pedros strek 1950.

av: Tove Solbakken
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I 1967 trakk Harald Hals seg tilbake av 
helsemessige årsaker og han døde året 
etter. Rolf Stranger skrev i nekrologen:  
«Han er den minst høytidelige herre jeg 
kjenner, men en herre, og det mest 
ukjedelige, plutselig i sine innfall og sin 
form (...) En farverik museumsdirektør, en 
ansvarsfullt arbeidende byantikvar, en 
nyttig, underholdende, fordringsløs og 
humørfylt traver i Oslo og dens minner». 

Thorleif Sellæg, medarbeider på 
Byantikvarens kontor, tok over i den 
kombinerte stilingen. I 1980, da Kjeld 
Magnussen ble byantikvar, opphørte Bymu-
seet og Byantikvaren å være en institusjon 
og museet fikk sin egen direktør. Imidlertid 
har samarbeidet alltid vært nært, og 
Byantikvaren er i dag stadig involvert i 
både Kjenn din by og Byminner, som 
artikkelforfattere og byvandrere. Linjen 
bakover til Harald Hals er ubrutt. Men selv 
om Hals’ hjerte lå i museumsvirksomheten, 
ikke like mye i rollen som byantikvar, sørget 
han, kanskje noe uventet, for bevaring av et 
viktig modernistisk kulturminne. Til Oslos 
900-års jubileum i 1950 ble Bymuseet 
rustet opp. Arkitekt Erling Viksjø sto for 
oppgraderingen. Han fikk også oppført en 
utstillingshall i betong med velvet tak, 
som bandt de to uthusene sammen og 
lukket tunet. Bygningen var omstridt, men 
ble bygget under forutsetning av at den 
skulle rives igjen ved årets slutt. Dette 
skjedde imidlertid ikke og en hissig 
debatt fulgte. Harald Hals sto freidig i 
stormen og på tvers av alle antikvariske 
syn ville han ha hallen bevart - museet 
trengte den! Og slik ble det. Ennå i dag 
står den, som et eksempel på Viksjøs 
tidlige arkitektvirke, i fremtidsrettet 
utførelse. Selv om Hals´ motivasjon for 
bevaring var praktiske, ikke antikvar-
faglige, sørget han de facto for at 
Viksjøs arkitektur kan oppleves i dag, og 
for fremtiden. Det er ikke en selvfølge i 
disse omskiftelige tider…..


