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Thorleif Sellæg og hans 
restaureringsarbeider

av: Ole Petter Bjerkek og Tove Solbakken

Thorleif Sellæg (1920-1986) ble Oslos tredje byantikvar da han tiltrådte etter 
Harald Hals II i 1967.  Det var en tid med rivning og store endringer i Oslos bybilde, men 
samtidig en tid med gryende interesse for vern og kulturminner. 

Sellæg var utdannet arkitekt ved 
Norges Tekniske Høyskole (NTH). 
Etter eksamen flyttet han til Oslo, 
der han ble ansatt hos arkitektene 
Arneberg og Poulssons Rådhus-
kontor. I 1951 begynte han ved 
Byarkitektens kontor, der han bl.a. sto 
som daglig leder for restaureringen 
av Gamle Aker kirke 1952-55. Her 
utførte han en rekke detaljtegninger 
for et prosjekt der byggekomiteen 
hadde Bjørn Bjørnseth som formann 
og arkitektene Gerhard Fischer 
og Frode Rinnan som rådgivere. I 
tillegg kom byarkitekt Peter Daniel 
Hofflund til også å sette sitt preg på 
en restaurering som var vel så mye 
en forskjønnelse av kirkerommet til 
samtidens estetiske smak, som en 
tilbakeføring til et tidligere stadium. 
Trefoldighetskirken ble i årene 1956-

1958 det neste store kommunale 
restaureringsprosjekt. Der fortsatte 
Thorleif Sellæg som medarbeider 
sammen med byarkitekt Peter Daniel 
Hofflund og arkitekt Bjarne Hvoslef. 
Et nennsomt restaureringsarbeid av 
kirken ble gjennomført. 

Bestemmelsen av opprinnelig 
gulvdekke ble en stor diskusjon. På 
en stillferdig måte bekreftet Sellæg 
at de bygningsarkeologiske under-
søkelser avdekket både asfaltbelegg 
og kokosmatter. Imidlertid ble disse 
funn ansett som å være sekundære i 
forhold til kirkens opprinnelse, nemlig 
at teglsten måtte ha vært kirkens 
opprinnelige gulvbelegg. Funnet av 
porøs, lettbrent og slitt tegl under 
asfaltbelegget gjorde at man antok 
at det opprinnelig hadde vært tegl-

Sellæg helt til høyre, fotografert på 
midten av 1960-tallet da han var 
medarbeider på Byantikvarens kontor 
på Frogner hovedgård. 
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gulv og den gamle teglen ble erstattet med 
klinkerfliser. I sin revurdering konkluderte Sellæg 
med at den porøse teglstenen opprinnelig må 
ha vært en bevisst anvendelse for å utnytte 
stenens absorberende egenskaper som under-
lagsmateriale for den klebrige og myke asfal-
ten. Således kom Sellægs refleksjon til å gi en 
ny og begrunnet kunnskap om tidens anvendelse 
av asfalt som gulvbelegg i kirker og til en større 
klarhet i Trefoldighetskirkens bygningshistorie.

Da restaureringen av Trefoldighetskirken var 
ferdigstilt begynte Sellæg som førstearkitekt 
hos Byantikvaren. Der ventet nok en omfattende 
restaurering på ham. Det var Oslo Ladegård 
som kom til å bli en av hans store hjertesaker 
helt fra arbeidets begynnelse i 1958. Hilde 
Woxen Stormark har behandlet denne 
restaureringen i sin hovedfagsoppgave i 
kunsthistorie: Oslo Ladegård – restaureringen 
1958-68 (UiO 1999). Sellæg sto for det meste 
av restaureringens tegningsmateriale og 
utformingen av de moderne tilføyelsene. Han 
skrev dessuten to sammenfatninger av Oslo 
Ladegårds historie i 1967 og 1968. Etter alt å 
dømme spilte han en langt større rolle i første 
fase av prosjektet enn hva tidligere 
dokumentasjon har avdekket. Da Arno Berg 
gikk av som byantikvar i 1963, tok Sellæg 
som arkitekt over ansvaret for den avsluttende 
prosjektfasen av Oslo Ladegård og han ledet 
arbeidet frem til åpningen i mars 1968. Da ble 

Sellæg tegnet og fotograferte grundig da han 
restaurerte på Oslo Ladegård. Her langsnitt av fasade 
vest, amt detalje av trappegelender. 
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han innsatt som fungerende byantikvar etter 
Harald Hals II som gikk av i 1967. Først på 
etteråret, i november 1968, ble Sellæg utnevnt 
til byantikvar. Thorleif Sellæg ble av Morgen-
bladet kalt «En konservator i arbeid». Han 
hadde jobbet med antikvariske oppgaver i byen 
helt siden 1952. I dette arbeidet støtte han på 
det store spørsmål restaureringshistorien har 
hatt så mange ulike syn på - hvilken tids- eller 
stilbilde skal man søke å gjengi? Dessuten var 
Sellæg en mester i å oppnå oppnå økonomiske 
løsninger og gjennomføre de arbeider han 
hadde satt seg fore. Da det i Ladegårdens 
kabinett mot Bispegaten ble funnet nydelige 
rokokkodekorasjoner under rensing av veggene, 
syntes en kostnad på minst 150 000 kr. å være 
uoverkommelig, - men ikke for Sellæg, - og vi 
kan fremdeles studere den restaurerte dekoren.

I dag arbeider ikke Byantikvaren med 
restaurering i praksis, vi tegner ikke inn-
redninger og interiører og vi gjør heller ikke 

Rom 102- Storms salong, i Ladegården, med Sellægs 
restaurerte tapter. Her finner vi byggets eneste ekte 
brystnings-panel, alle andre er påmalt. Sellæg gjorde 
oppmålinger undersøkelser av tak og bjelker, noe som bl.a. 
førte til ny kunnskap om fargesetting av Ladegårdens rom. 

fargeundersøkelser. I likhet med Arno Berg 
fortsatte Sellæg og hans folk en aktiv egeninn-
sats i bevaringen av byens historiske bygninger. 
Dette ga en annen nærhet til bygninger og 
objekter enn dagens antikvarer ofte får. I sin 
første tid som byantikvar uttalte Sellæg at slikt 
arbeid tar tid, men han hadde etter hvert fått 
ansatt en liten stab av øvete og meget 
interesserte folk som virkelig var påpasselige 
og skjønte hva det dreide seg om. Da Sellæg 
overtok som Byantikvar hadde etaten 3,5 
stillinger. Byantikvaren selv, to arkitekter og en 
kontorist. Visse år hadde man bare én ansatt 
arkitekt, noen år så mange som tre. Utover 
1970-tallet øket bevilgningene og det ble 
etterhvert ansatt flere medarbeidere.  
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Vestre Aker kirke ble den fjerde store 
restaureringsoppgave som Sellæg gjennom-
førte for Oslo kommune. Restaureringshistorien 
er behandlet av Ole Petter Bjerkek i: Kirken på 
Kalvehaugen. Vestre Asker kirke gjennom 150 
år. (2005). Da en fullstendig oppussing av 
Vestre Aker kirke ble vedtatt i 1969, kom 
Sellægs faglige grundighet til syne i 
beretningene fra arbeidet. Byantikvaren 
samarbeidet med Byggedirektørens kontor, 
Vestre Aker meninghetsråd og Riksantikvaren, 
men Sellæg var påpasselig med at det var 
Byantikvaren som var og forble kommunens 
faglige rådgiver i arbeidet. Etatens arkitekter 
bidro med mange tegninger og nye løsninger 
til kirkens interiører. Et av de viktigste gjaldt 
prekestolen som arkitekt Schirmer hadde tegnet 
for Vestre Aker kirke i 1855. Den var imidlertid 
kastet på bålet en gang i 1930- -årene og det 

gjaldt å få en mer «tidsriktig» prekestol. 
Byantikvaren støttet et forslag fra menighets-
rådet om at Alexis de Chateauneufs gamle 
prekestol som var lagret i Vår Frelsers kirke 
kunne flyttes til Vestre Aker kirke. Riksantikvaren 
var meget positiv til forslaget, men skoleråd-
mannen bemerket lakonisk «det blir formentlig 
spørsmål om det foreligger midler til denne 
utgift». Byggedirektøren mente tydeligvis at det 
ikke gjorde det, og ga uttrykk for at den gamle 
prekestolen heller måtte gjenoppsettes. Sellæg 
svarte at flytting av Alexis de Chateauneufs 
prekestol fra 1850 ville være den beste 
løsningen sett fra et antikvarisk ståsted, og han 
ga seg ikke. Han gikk gjennom saken på nytt og 
slo fast at det hele kunne gjøres langt billigere 
enn Byggedirektørens estimerte 65.000 kr. 
Maks 25.000 kr ville flytting og istandsetting 
av preketolen koste. Manfred Rode tegnet ut en 

Kollektbøsse og brudebenk til Vestre Aker kirke, tegnet av 
hhv. Anne Kath. Heggebø og Sellæg selv. Bøssen er i bruk i 
kirken i dag, men brudebenkens ikke har latt seg lokalisere.
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sammenligning mellom den daværende preke-
stolen og Chateauneufs prekestol. Den viste at 
tilpasningen ikke ville bli altfor komplisert. 
Da flyttingen av Chateauneufs prekestol ble 
bestemt gjennomført, var det Rohde som løste 
oppgaven med å få den innpasset til det øvrig 
interiør.  Lars Roede fikk oppgaven å tegne 
forslag til nytt alter og han tok også del i 
beregningen av den aktuelle vektbelastning 
over krypten. I 1975, da arbeidene hadde 
pågått en stund, var Sellæg på befaring i 
kirken. Han påpekte da fem forhold som måtte 
avklares. Dette gjaldt kollektbøssen, brude-
benken, anskaffelse av et hensettingsbord for 
særkalker og godkjenning av en alterduk i lin 
med brodert mønster. Sellæg selv tegnet forslag 
til ny brudebenk, mens Anne Kathrine Heggebø 
tegnet en lesepult og utformet en kirkebøsse - 
en sinnrik innretning som hindret uvedkommende 
i å ta ut penger når de først var lagt ned i 
bøssen. Byantikvaren godkjente også montering 
av flossteppe og krusifiks på bakveggen på 
kirkens kontor. Dette viser hvor detaljorientert 

Byantikvaren gjennomførte oppgavene. I 
alle spørsmål rundt restaureringen ble 
Byantikvaren konsultert. Thorleif Sellæg, 
hadde ansvar for en etat med mange-
sidige oppgaver. Han var også direktør for 
Oslo Bymuseum. Kjeld Magnussen overtok som 
byantikvar året etter, mens Sellæg selv fortsatt 
å fungere som konsulent for Oslo Bymuseum 
fram til sin død i 1986.

Livet hos Byantikvaren i perioden er utmerket 
beskrevet av Anne Kathrine Heggebø og 
Lars Roede i deres respektive artikler. Det er 
også fra denne tiden Byantikvaren oftere og 
oftere kommer inn i mediebildet. Den faste 
spalten i Byminner om rivingsvirksomheten i 
Oslo fikk sin store betydning for ettertiden 
med sivilarbeidernes fotodokumentasjon. 
Imidlertid er Sellægs omfattende innsats 
på restaureringsfronten, særlig hva gjaldt 
kirker, i en altfor liten grad blitt påaktet. 
Kanskje er det nettopp her at Sellægs 
viktigste ettermæle i kulturminnevernet ligger? 

O: Chateauneufs prekestol på plass i kiken. 
H: En av Manfred Rodes tegninger i forbindelse med 
tilpasning av prekestolen. 
H.O: Forslag til alter i tegl, tegnet av Lars Roede. 
Alteret er i dag erstattet med et alter i tre. Man 
var redd teglalteret skulle rase ned i krypten p.g.a. 
tyngden.


