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Byantikvaren hadde sine faste spalter både i 
Byminner og i Fremtid for Fortiden. Til venstre ulike 
faksimiler fra FFF, tidlig på 70-tallet. Temaene viser 
at etatens fokus er mye av det samme som i dag: 
Akergårder, trehusbebyggelsen og fryktelige lofts-
utbygginger. Tidene har ikke forandret seg. I 
Byminner gjorde Byantikvaren rede for rivings-
virksomheten i foregående år, samt restaurerings-
arbeid. Ville Tomtegaten 10 og praktvillaen i 
Singasteinveien blitt revet i dag? 

Byantikvarens faste spalter
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Anne Kath. Heggebø ble i sin første tid hos 
Byantikvaren ofte sendt ut med tegneutstyr for 
å forevige spennende bymotiver. Etatens faste 
spalte i Aftenposten på 1970-tallet besto av 
tegning og en liten følgetekst. Anne Kath. sto 
for illustrasjonene, mens flere i etaten var med 
på å utarbeide tekster. Hun brukte ikke lang 
tid på en slik tegning, som ble gjort ferdig på 
stedet. I dag driver Byantikvaren formidlings-
arbeid på sosiale medier med foto og korte 
tekster, som faktisk ikke skiller seg mye fra 
formidlingen for 40 år siden. 

Med blokk og penn....

V: Spaghettikryss - veiutbygging, fra 
Fortidsminneforeningens brosjyre s.34, 
Hausmanns bro, Kampen, Enerhaugen, 
St.Olavs gt.7, Bånkall gård, Stortorget. 
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Det finnes mange måter å spre kunnskap på. Byantikvaren 
har siden 70-tallet produsert informasjonark og veiledere, 
for å oppfordre til å på best mulig måte ta vare på Oslos 
gamle hus. Flagging av verdier er viktig - det kan også 
gjøres subtilt, gjennom etatens julekort. Kjeld Magnussen 
tegnet nissene i Telthusbakken, i Hans Jacob Hansteens tid 
ble slottet malt rosa og blått. I senere år har 
Byantikvaren også produsert små utstillinger, både i 
samarbeid med Oslo Museum og med Groruddals-
satsningen (neste oppslag) og ulikt infomateriell forøvrig 
har kommet til.

Byantikvaren informerer
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Byen i spill.....
Byantikvaren er en mye omtalt etat. Vi er 
elsket og hatet og pressen ynder å formidle 
dette på alle mulige vis. Da er det godt 
å av og til kunne slå litt tilbake. I 1999 la 
Marte Boro og Nils Anker sine kreative 
hoder sammen i utformingen av det årets 
julekort. Hva med et Monopol-spill? Der 
aktuelle adresser og kampsaker var 
illustrert? Resultatet ble legandarisk. Man 
kan få, kanskje ikke sparket men elegant 
dyttet, i mange retninger med en slik finurlig 
trykksak. Monopolbrettet favner en hel 
rekke saker som var brennende hete på 
90-tallet, og også i årene etterpå, mange 
av dem er omtalt her i boken. Byantikvaren 
sto i striden, og noen tapte vi, noen vant vi. 
Den overordnede byutviklingen er heller 
ikke glemt. Det er faktisk slik at en noen av 
rutene på brettet fremdeles er like aktuelle. 
Etterisolering sier De? Kjøp filttøfler!


