
40

av: Anne Kathrine Breien Heggebø

Noen glimt fra min tjenestetid 
hos Byantikvaren



41

Noen glimt fra min tjenestetid 
hos Byantikvaren

Den 31.12.2004, etter vel tretti års tjeneste, tok 
jeg farvel med et interessant arbeid og gode 
kolleger hos Byantikvaren i Oslo.

Tidlig på året i 1974 ankom jeg mitt nye 
arbeidssted hos Byantikvaren i Oslo med kontor 
på Frogner hovedgård. På den tiden var Oslos 
byantikvar også Bymuseets direktør.  I 1974 ble 
hovedbygningens annen etasje benyttet til
 museum.  Oslo Bymuseum og Byantikvaren 
hadde de fleste av sine kontorer i hoved-
bygningens første etasje. Bymuseet og 
Byantikvarens felles forværelse lå i første etasje 
mot gårdsplassen. Tårnet rommet arbeidsrom og 
mørkerom for Bymuseets fotograf. Inngangs-
fasaden med den lange svalgangen ønsket 
velkommen til gårds. Døren til venstre sett mot 
svalgangen ble den gang benyttet som inngang 
både for museumsgjester og som tjeneste-
inngang.  Første etasje ble tidligere benyttet til 
kjøkken og tjenerværelser, det var rom til rulle-
bod, strykeværelse, melkebod osv, og i 
bygningens nordvestre del var det en hagesal.  
Det var i denne salen at Byantikvarens saks-
behandlere hadde sine kontorplasser. Den gang 
var vi fire til fem personer med fast plass i 
salen, og med arbeidsbord utstyrt med 
tegnemaskiner.  

Jeg vil ikke si at hagesalen var helt ideell som 
kontor, spesielt ikke om vinteren. Vi målte inne-
temperaturen vinterstid til pluss 4 grader ved 
bena og 18 plussgrader ved hodet. Belysningen 
var noe dunkel og antagelig ikke i samsvar med 
de krav som stilles til arbeidsmiljøet i dag.

Arbeidsbordene våre var plassert etter hver-
andre langs ytterveggene. Midt i rommet sto 
arkivskapene og stensilmaskinen. Stensil-
maskinen ble etter hvert avløst av en stor 
kopimaskin. Det var stor trafikk i hagesalen, og 
når telefonene ringte samtidig på hver arbeids-
plass kunne det bli litt i meste laget.

I lang tid hadde jeg kontorplassen ved vinduet 
som vendte direkte ut mot Herregårdskroen. 
Dette vinduet hadde gammelt glass med hilsen-
er fra 1800-tallets besøkende.  Vinduet forteller 
nok fortsatt sin historie i dag.

Museumsgjestene som besøkte utstillingen i 
etasjen over, rystet ned rusk og rask til oss når 
de gikk over gulvet.  Det kunne være gammel 
mose og av og til en inntørket mus som ble 
liggende på arbeidsbordene våre. Slike hen-
delser måtte vi venne oss til.Arbeidsdagens slutt 
ble tydelig markert når alle vinduslemmene ble 
lukket. 

Ikke bare kontorlokalene, men også arbeids-
rutinene og arbeidsoppgavene varierte mye i 
min tid fra 1974 til 2004.  Glimt fra arbeidet 
i tiden på Frogner hovedgård kan fortelle at 
den Gule Listen var i full gang, og i 1976 ble 
den trykket.  Registrering av Akergårdene ble 
satt i gang på den tiden. Det ble også lagt stor 
vekt på registrering, oppmåling og fotografer-
ing av rivetruete objekt i Oslo, samt nødvendig 
kontakt med Bygningskontrollen.  Vi var gjerne 
to personer på rivebefaringene, utstyrt med 
målebånd, registreringsskjema, og stort og tungt 
fotoutstyr med sort/hvit negativ film. Vi tok mål 
på stedet og skrev rapporter. Resultatet av 
årets rivinger ble publisert i Bymuseets hefte 
Byminner.  Fotografiene vi tok ble etter hvert 
mange, og Byantikvaren opprettet i dette tids-
rommet sitt eget fotoarkiv.   

Anne Kath i arkivet på Frogner på 1970-tallet. 
Arkivskuffene ser ut til å være de samme vi stadig 
bruker i Maridalsveien 3. 
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Arbeidet vårt besto også av uttegning av list-
verk, profiler, tapetmønster i full målestokk med 
henblikk på bruk i pågående restaurerings-
arbeid.  Tegnemaskinene ble dessuten benyttet 
til ulike tegneoppdrag, ofte i hel målestokk.  Vi 
tegnet blant annet spiret på Ullern kirke, kirke-
bøsse i Vestre Aker, lesepulter til kirkebruk m.m. 

På forværelset ble brev skrevet med tidens 
skrivemaskiner på stensil.

Et tiltak kalt bydelsvandring ble påbegynt, en 
serie med informasjon om kulturhistorien i hver 
bydel. I 1970- årene ble det også skrevet 
informasjonsbrosjyrer og avisartikler, utstyrt 
med Byantikvarens egenproduserte tegninger 
og fotografier.  

Dikemark sykehus egne ansatte hadde startet 
innsamling av gjenstander i 1970-årene. Dette 
ga starten til et sykehusmuseum som etter hvert 
ble virkelighet. 

Bymuseet og Byantikvaren skilte lag, og 
Byantikvaren fikk nye lokaler i Majorstuveien 8. 
I 1985 flyttet vi inn i den fredete eiendommen 
Majorstuveien 8, Bernerløkken, der maleren 
Amaldus Nielsen hadde hatt sin bolig. Denne 
eiendommen ble Byantikvarens hyggelige 
arbeidslokaler fra 1985-1996.

Majorstuveien 8 var opprinnelig et løkke-
anlegg fra omkring 1800, utskilt fra gården 
Store Frøen. En tid ble stedet kalt Berner-
løkken etter tidligere eier, garver Ole Berner.  
Maleren Amaldus Nielsen kjøpte eiendommen i 
1869 og bodde der til sin død i 1933. Vi som 
var ansatt hos Byantikvaren fra 1985 var så 
heldige å få arbeidssted med stor eplehage og 
gressplen å klippe. Hagen var flott om 
sommeren og ga oss frukt når høsten kom.   

Værelsene i 2. etasje og på loftet ble tildelt 
saksbehandlerne. Administrasjon og arkiv lå i 
hovedbygningens første etasje. Senere ble side-
bygningen også tatt i bruk.  Lager ble opprettet 
i uthuset. Amaldus Nielsens store atelier ble delt 
i to, og romfordelingen foregikk ved lodd-
trekning.  Det var ikke alltid liketil å komme opp 
eller ned fra kontorene på loftet. Det hendte at 
det endte med knall og fall i den bratte lofts-
trappen, spesielt når det var noe som hastet. 

Det var i Majorstuveien 8 at datatiden innhentet 
oss. Vi måtte lære oss alt det nye og å benytte 
det nye verktøyet som arbeidsredskap. Skrive-
maskinen med kulehode ble satt vekk.  
Alt arbeid som før ble utført med blyant, tusj-
penn og tegnemaskin ble overført til data-
maskinen.  Riverutinene fortsatte, og foto-
grafiapparatene som ble innkjøpt ble enklere 
å betjene og lettere å bære. Overgangen fra 
forværelsets skrivemaskin til egenproduserte 
resultat fra datamaskinen var stor. Til 1998 
utgaven av den Gule Listen ble det 
benyttet data med endret oppsett fra utgaven 
i 1976.  Avisene trykket Byantikvarens artikler 
bl.a. serien ”Der du bor” og sykehusmuseet på 
Dikemark tok form.  Mulighet for fraflytting og 
nedleggelse av Dikemark sykehus gjorde dette 
arbeidet av vesentlig betydning. 

Fargekopimaskin ble innkjøpt, fotoarkivet 
fortsatte å svulme opp, og saksarkivet trengte 
flere skap. I Majorstuveien 8 begynte plassen å 
bli trang, og i 1996 flyttet Byantikvarens kontor 
inn i gamle Christiania ølfabrikks spirelager i 
Maridalsveien 3. Etaten flyttet inn i nyoppussede 
og tilpassede lokaler med duer trippende på 
arktak av glass. Hele anlegget tilhørte

Ved arbeidsdagen slutt? F.v. Anne Kath., Ole Serenius Trodal, Manfred Rode og 
Per-Erling Johnsen med hovedbygningen på Frogner i bakgrunnen. 
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opprinnelig Christiania Bryggeri fra 1855-1918. Senere ble 
bygningene benyttet av Nora Fabrikker m.fl.. En befaring under 
gårdsplassen i Maridalsveien 3 åpenbarte en merkelig verden med 
rester av det gamle bryggerianlegget.  En usynlig verden under 
føttene våre. 

I Maridalsveien 3 begynte en ny tid. Datanettverket ble bedre og 
bedre, saksmengden større og større, og faks og e-post strømmet 
inn. Data og internett endret alt og knyttet alt sammen.

På tretti år er skrivemaskinen og stensilmaskinen byttet ut med 
datamaskiner, kopimaskiner og skrivere. Tegnebordene og tegne-
maskinene er fjernet, og samarbeidet mellom etater og publikum 
foregår ikke lenger kun via post og telefon.

Arbeidsmiljøet er blitt vel ivaretatt etter dagens krav.  Vi finner ikke 
mose og mus på skrivebordet om morgenen lenger, men jeg er glad 
jeg har opplevd alt sammen. Arbeidet mitt har ført meg gjennom 
tiden og historien.

Jeg takker for over tretti gode arbeidsår hos Byantikvaren i Oslo.

Maridalsveien 3, før anlegget ble bygget om til 
kontorlokaler, bl.a. for Byantikvaren. 


