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Fra byantikvarens fjerne 
fortid på Frogner

Redaksjonen spurte om jeg ville skrive noe til festberetningen. Entusiasmen var liten 
under innspurten med et bokprosjekt og med forventninger til ferietiden. Et intervju 
ble antydet i stedet, og det innvilget jeg. Jeg sendte en epost til redaksjonen og 
fortalte hva jeg ville ha skrevet hvis jeg hadde tatt meg tid. Redaksjonen ville gjerne 
trykke momentlisten som den var. Men kanskje jeg burde dempe noen åpenhjertige 
omtaler av enkeltpersoner? 

Dette er en aldrende antikvars litt springende erindringer fra hans første faste jobb 
som «avdelingsarkitekt» og nestleder hos byantikvaren i årene 1972–77. Men først 
noen selvbiografiske data som forklarer hvordan forfatteren havnet der.

Under arkitektstudiet ved NTH fra 1965 til 1970 var jeg vitne til hvordan 
«sanering» nesten tok knekken på trebyen Trondheim, både «trønderske trepaleer» 
og sammenhengende trehusmiljøer fra 1700- og 1800-årene. Jeg skjønte at jeg ville 
gjøre bedre nytte for meg ved å vokte gamle hus enn ved å skape nye. Professor 
Erling Gjone var en inspirerende lærer i arkitekturhistorie, og faget ble mer dags-
aktuelt da Kerstin Gjesdahl Noach ble hans dosent – med fortid som medarbeider 
hos Byantikvaren i Oslo. Da Hornemansgården og Svaneapoteket ved Torget var 
truet, foreslo hun disse som tema for en diplomoppgave. Esben Rude og jeg tok opp-
draget, og vi leverte et kampskrift for bevaring som bidro til at bygningene 
fremdeles står. 

av: Lars Roede
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Etterpå ble jeg vit.ass. ved Institutt for 
arkitekturhistorie og brukte mye tid til å lage 
en bevaringsplan for bydelen Sanden – en 
plan som faktisk gikk igjennom. Jeg gikk også 
løs på oppgaven å lage «Antikvarisk register 
for Trondheim», et arbeid som ble forsømt av 
«Kontoret for registrering av eldre bebyggelse». 
Da lederstillingen ble ledig våren 1972, ble jeg 
hentet inn av kommunens «Antikvariske utvalg» 
– jeg tror med anbefaling fra utvalgets medlem 
Kerstin Gjesdahl Noach. Stillingen, som senere 
ble oppgradert til byantikvar, hadde jeg i et 
halvt år, før jeg fikk jobben hos Byantikvaren i 
Oslo. Igjen var det nok Kerstin som talte min sak 
overfor sin tidligere sjef Thorleif Sellæg. 
Byantikvaren var samlokalisert med Oslo 
Bymuseum på Frogner hovedgård, og Oslo 
kommune fant i 1963 ut at det var penger å 
spare på å la samme person lede begge 
institusjoner.

Indre og ytre relasjoner på Frogner
Noe av det første jeg merket og mislikte, var 
begrenset kommunikasjon med Riksantikvaren 
og betydelig mistillit begge veier. Byantikvar 
Thorleif Sellæg hadde ikke en fullverdig 
arkitektutdannelse, og det la man stor vekt på 
hos Riksantikvaren.  Det er mulig at mistilliten 
oppsto før Sellægs tid, siden forgjengeren 
Arno Berg var nokså sur på Riksantikvaren for 
alt det gale som ble gjort med husene i gamle 
Christiania, f.eks. da originale vinduskarmer fra 
1600-tallet i Rådhusgaten 19 ble revet ut og 
kastet, og det ble satt inn nyproduserte 
uhistoriske «rokokko-vinduer». Sellæg hadde 
arbeidet på Arnebergs kontor, bl.a. med Råd-
huset, og var meget stolt av det. Da jeg ble 
nestleder i 1972, etter Ina Backer, flyttet jeg inn 
i hennes og Bernt Ankers kontor på Frogner. Der 
var betydelig plass belemret med Arnebergs 
digre tegnetavle, én favn bred og én favn høy, 
med et grovt vinkelstål som linjal med snor-
trekk. Den måtte bare stå der, selv om ingen 
brukte den, for der hadde Arneberg tegnet 
rådhusdetaljer i målestokk 1:1. Andre hellige 
inventarstykker var to lenestoler etter Arneberg. 
Jeg holdt i noen år hund mens jeg var hos 
Byantikvaren, og den var som valp av og til med 
på kontoret. Der valgte den en av stolene som 
soveplass – og armlenene av tre som øvelses-
objekt for bitetrening. Det ble tatt ille opp. Jeg 
måtte bruke mye tid på å restaurere stolen, 
spunse og sparkle og etter beste evne blande 

maling med samme grønnfarge og samme glans 
som originalmalingen. Lærerik erfaring for en 
ung antikvar. Resultatet ble bra nok til at Sellæg 
tok meg til nåde. Det gleder meg å se at stolene 
fulgte med både til Hegdehaugen og til bak-
gården i Maridalsveien.
På nabokontoret, Frogners havesal, satt 
arkitektene Rode og Brand fra Tyskland og 
England og utvekslet erfaringer om alt som var 
kritikkverdig i Norge. Manfred Rode arbeidet 
særlig med Rådhusgaten 7, som han samlet mye 
kunnskap om og restaurerte. Han kom aldri 
helt i mål før han omkom i brannen på 
Scandinavian Star i 1990. David Brand drev 
med mange prosjekter – jeg husker særlig 
Gulsvikstua på Frognerseteren, som han ble satt 
til å restaurere. Han var ikke helt fortrolig med 
torvtak, men visste at det skulle være pyntelig 
hvit never langs kantene. Derfor ble neveren 
lagt med den hvite utsiden opp, slik at den snart 
krøllet seg motsatt vei av retningen på treet og 
dannet en slags takrenne langs raftene. 

Interiører på Frogner, med tegnebord og 
arkivskuffer. 
Foregående: Forfatteren på trappen på 
Frogner, med kollegaene Anne Kath. Breien
Heggebø og Tore Sofie Gjesdahl.
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En del andre medarbeidere fikk etter hvert 
plass i den store havesalen. Arkitekt Margaretha 
van Dorp fra Nederland var der i flere år – hun 
bodde senere i Telthusbakken 3, hvor hun og 
hennes mann brant inne i 2009. Vi hadde en tid 
verdifull hjelp av en meget nevenyttig ung 
Rørosing, Sverre Ødegaard (1947–2002), som 
snart fikk fast jobb på Rørosmuseet og ble 
museumsstyrer i 1979. Han har laget de utrolig 
fine modellene av gamle bergverks-
installasjoner i Smeltehytta. Arkitekt Torbjørn 
Eggen var innom i ett års tid og gjorde god nytte 
for seg, til bymuseets konservator Gunnar Rudie 
ble så begeistret at han anbefalte Tobben til 
jobben som direktør på Valdres Folkemuseum. 
Senere ble også han direktør på Rørosmuseet. 
Tore Sofie Gjesdahl ble ansatt for å arbeide med 
Gul Liste og vern «Bag Slottet». Anne Kathrine 
Heggebø ble ansatt i min tid – det ble etter hvert 
folksomt i havesalen. Noen flinke sivilarbeidere 
var gode hjelpere. En meget viktig medarbeider 
var Bjørg Jacobsen, den myndige forværelse-
damen både for byantikvar og bymuseum. Hun 
beskyttet Sellæg mot uønskede besøk og 
telefoner og var det ryddige mennesket som 
holdt orden på begge institusjoner.

Liv og virke hos Byantikvaren
Byantikvaren var den gang planlegger og 
oppdragsgiver for praktisk bygningsvern. Sellæg 
og medarbeidere planla og tegnet, Sellæg 
personlig kalkulerte kostnader ved hjelp av sitt 
selvkonstruerte skjema, og så ble arbeidet satt 
bort til firma Gaarder & Jensen, uten anbuds-
konkurranse. Teknisk konservator var vanligvis 
Kåre Limseth. Hver uke kjørte Sellæg, Gaarder 
og jeg en lang biltur for å se på fremdriften på 
alle byggeplasser og gi instrukser for arbeidet. 
Vi var høyt og lavt i byen, også innom rivnings-

trusler. En dagstur kunne omfatte Frognerseteren, husmannsplasser under Voksen, Rådhusgaten 7, Dronningens 
gate 11, Rodeløkka, Oslo Ladegård, Abildsø, Østensjø, Nordre Skøyen og Sagene. 

Sellæg var også Bymuseets direktør, men litt halvhjertet. Det skyldtes en dårlig kommunal idé om å spare 
lønnsutgifter. Han lot stort sett museet styre seg selv, mener jeg å huske. Det var sambruk av arkiv, bibliotek og 
fotograf. Ved skilsmissen gikk tegningsarkivet til byantikvaren, mens biblioteket og kartene ble igjen på Frogner. 
Vi samarbeidet om utstillinger og tidsskriftet Byminner. Jeg skrev den gang ikke mye for Byminner, men mer for 
det nystartede Fremtid for fortiden. Der hadde jeg i flere år en fast spalte med «Nytt fra Byantikvaren». 
Et utstillingsprosjekt som jeg var sterkt involvert i, var «Løft blikket!». Missa Boye og jeg var kuratorer for en stor 
fotoutstilling som viste rikdommen i murbyens fasader.

Fra min fortid som proto-byantikvar i Trondheim hadde jeg fått med meg at Bygningsloven av 1965 var et 
utmerket redskap til å verne hus og områder som ikke var fredet. I min tid laget vi en lang rekke 
bevaringsplaner. Jeg var ansvarlig for forstaden Hammersborgs siste rester i Fredensborgveien, og for en bit 
av Sandakerveien. Fortidsminneforeningen drev også med slikt og laget planer for Sagene og Homansbyen 
m.m. Byantikvaren hadde fast observatørplass i styret for Oslo og Akershus avdeling av Fortidsminneforeningen. 
Sellæg likte seg ikke der og gjorde meg til sin faste stedfortreder, og dessuten til observatør i bygningsrådet. 
Begge steder kunne jeg gjøre en del nytte for meg. Det var bra å ha direkte påvirkningsmuligheter overfor 

Fortidsminneforeningen, ved Lars Roede og Anne 
Louise Gjesdal Christensen, ga på 70-tallet ut 
denne brosjyren, med en meget talende forside. 
Byantikvaren bidro med tegninger av Anne Kath. 
Breien Heggebø.
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byplansjefene Erik Rolfsen og Helene Kobbe 
og bygningsrådet. Bjørn Bjørnseth fra Høyre 
var med i begge forsamlinger og gjorde 
mye bra. Han tok initiativet til den mest 
ambisiøse planen av alle, bevaringsplanen 
for Kristiania, altså storstaden fra 1850 til 
1899, ikke «Gamle Christiania». Det var 
Foreningens gave til byen ved 350-års-
jubileet for Christian IVs by i 1974. Og 
sannelig ble den vedtatt og stadfestet! 
Guthorm Kavli, Ole Daniel Bruun og jeg ble 
satt til å lage planen. Vi fikk fotografert og 
registrert alt og laget to pyntelige hefter. Ett 
med register og relevante data, og ett med 
historikk, begrunnelser, forklaringer og selve 
reguleringskartet. Det meste av skrive-
arbeidet ble gjort på Frogner, dels ved

misbruk av kommunal arbeidstid, dels på 
overtid i sene kvelder. Og trykningen var 
virkelig misbruk av kommunale midler. 
Byantikvaren holdt papir og kopierings-
maskin til produksjonen.

I 1975 ble jeg oppnevnt til styringsgruppen 
for restaurering av de bevaringsverdige 
bygningene i Norges Banks kvartal.  Den 
saken fulgte jeg i flere år hos Byantikvaren 
og senere som hovedsekretær i Fortids-
minneforeningen. Byantikvaren var dermed 
indirekte medansvarlig for det som Lund & 
Slaatto gjorde med Rådhusgaten 10-12-14 
og Kirkegaten 6.

Pause på gårdsplassen på Frogner. 
Museets fotograf Knut Eng i hvit 
frakk.
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Peckelgården er et sorgens kapittel i 
Byantikvarens historie. Den eneste 
trøsten må være at bygget ble grundig 
dokumentert av etatens medarbeidere 
før det ble borte. Bildet i midten er tatt 
1890, lenge før BYAs tid, da Nøgter-
heds café holdt til i 1.etg. 
V.O: Den flotte bakfasade og trappe-
rommet. 
H.O: Peckelgården fotografert av Lars 
Roede 12.11.75, dagen før brannen
M: Gaarder & Jensens folk i gang med 
å sette bygningen i stand
N: Like etter brannen. Interiørbildet viser 
trapperommet i 1.etg mot vest. 
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Et annet initiativ som Byantikvaren medvirket til, 
var Arkitekturguiden for Oslo. Bertil Andreasson 
og jeg drev dette prosjektet fram og skaffet 
finansiering for prosjektet, som så ved et kupp 
ble overtatt av Oslo Byes Vel.

Byantikvaren var sterkt involvert i utforskningen 
av de gamle sølvgruvene i Akersberget og i 
Ytteborgs Bryggeris ølkjeller på Gamle Aker 
kirkegård. Erik Schia og jeg befôr gruve-
gangene sammen med statsguardein Skard, og 
jeg målte opp både stollene og kjelleren (som 
ikke har noe med hverandre å gjøre).

Byantikvaren drev to mislykkede prosjekter 
som jeg var ansvarlig for. Det ene var smeden 
Gabrielsens smie i bakgården til «Israels hus» 
i Maridalsveien 158, som vi fant så verdifull at 
vi ville flytte og gjenreise den et annet sted på 
Sagene. Vi registrerte smia fra 1853 foto-
grammetrisk med alt av inventar og gammelt 
rot på plass – med både gammel blåsebelg, 
håndsveivet vifte og elektrisk vifte. Løsøret ble 
samlet i kasser og rivningsmaterialene lagret på 
en tomt lenger nede i Maridalsveien. Men det 
var visst ingen hos Byantikvaren som fulgte opp 
dette prosjektet etter at jeg sluttet, og jeg antar 
at alt er kastet.

Det andre var Peckelgården i Pilestredet 18, 
som virkelig var et kulturminne av kvalitet. 
Den var truet fordi Harald Hals i sin byplan 
fra 1929 ville oppføre «Rosenkrantz tårn» på 
tomten, som blikkfang i enden av Rosenkrantz 
gate. F. S. Platou hadde sikret seg tomten for å 
bygge stort og nytt. Likevel tok vi sjansen på å 
foreslå dette som Oslo kommunes pilotprosjekt 
i Arkitekturvernåret 1975. Vi fikk kommunale 
midler til rehabilitering, og jeg klarte i møte 
med Platou å få hans samtykke til å utbedre 
eiendommen. Den var regulert til «sanering» 
og utbygging, men vi tok sjansen på at en 
rehabilitert Peckelgård ville bli et så velsett 
innslag i bybildet at den etterpå ville bli ansett 
som umistelig og dermed fredet eller regulert 
for bevaring. Gaarder & Jensen var kommet 
ganske langt – og pengene var i ferd med å ta 
slutt, for Byantikvarens kalkyle var for optimistisk 
– da gården en mørk natt i 1975 ble så hardt 
brannskadet at prosjektet måtte oppgis. Bygge-
plassen hadde vært for dårlig sikret, huset ble 
stadig brukt av uteliggere, og det så ut til at en 

strømledning hadde fått en omvei utenom 
sikringen. Årsaken til brannen ble aldri fastslått. 
Men Stephan Tschudi-Madsen ble intervjuet i 
radio og kalte det et smertelig tap for norsk 
kulturminnevern.

Vi jobbet mye med «Den gule listen» og 
oppdaterte den i 1975 i sterkt forbedret og 
utvidet utgave, med forside tegnet av meg til 
minne om den skjendige rivningen av kultur-
minnet Hammersborg skole – Forsøksgymnaset. 

Arbeidsmiljøet
Jeg forlot Byantikvaren i 1977 for å bli 
hovedsekretær i Fortidsminneforeningen, 
og deretter førsteantikvar hos Riksantikvaren i 
1979. Da Sellæg sluttet som byantikvar i 1983, 
ble jeg både oppfordret til og fristet til å søke 
denne stillingen etter ham, men jeg følte den 
gang at jeg ennå var for uerfaren for en så 
opphøyet posisjon. Siden lyktes det aldri å 
komme tilbake.

Arbeidsmiljøet var nokså fredelig i min tid 
på Frogner, men senere må det ha blitt 
konfliktfylt. Dette fikk jeg kjennskap til da 
jeg flere ganger ble brukt som klagemur av folk 
som mente seg dårlig behandlet. Jeg hadde litt 
befatning med problemene da jeg i 1988 
hadde en gjesteopptreden hos Riksantikvaren 
med ett års permisjon fra Folkemuseet. Da 
hadde vi et opprivende møte med Byantikvaren, 
som ville godkjenne et gigantisk nybygg for 
DFDS på Revierkaia. Vi syntes det var helt 
utillatelig som nabo til Akershus og kunne ikke 
forstå at Byantikvaren hadde gitt oppmuntrende 
signaler til utbyggeren. Hos Riksantikvaren kalte 
vi prosjektet «Kråka» (som har landet). Jeg tror 
det var en lykke for byen at det ble på papiret. 
Det kunne ha vært interessant å lete i arkivene 
etter tegninger som kan illustrere denne og 
andre farer som ble avverget.

Siden en travel pensjonist ikke kan ta seg 
tid til dyptpløyende undersøkelser, må jeg nøye 
meg med antydninger og halvkvedede 
viser. Dette var hva jeg klarte å hente ut 
fra egen hukommelse om tildragelser 
gjennom fire år i Byantikvarens tjeneste og fra 
alle senere år som interessert tilskuer, venn og 
meningsfelle. Byantikvarens fagmiljø redder 
hjembyen min hver dag.


