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SETT I LYS AV AT KULTURMINNEVERNET ARBEIDER I EVIGHETENS PERSPEKTIV ER TO 

ÅREMÅL INGENTING. MEN PÅ VEI OVER I PENSJONISTENES REKKER ER DET NATURLIG 

FOR DENNE BYANTIKVAREN Å GJØRE OPP EN SLAGS STATUS OVER TOLV INNHOLDSRIKE 

ÅR. FOR ETATEN BYANTIKVAREN ER IKKE DET SAMME STEDET NÅ SOM DA JEG TILTRÅDTE 

I 2011.

Av Janne Wilberg, avtroppende byantikvar 

Alene har byens bosettingshistorie blitt mange tusen år lengre 
i løpet av disse årene. Men umiddelbart viktigere er det at 
arbeidsmetodene har endret seg, samtidig som utvalget av 

kulturminner er utvidet. I tillegg ga regionreformen i 2020 etaten økt 
myndighet og flere oppgaver. Byen har dessuten aldri vært mere «i 
spill» enn nå: gamle nasjonalklenodier står tomme, mens noen råtner 
på rot. «Arkitekturopprøret» har manifestert seg og interessen for 
byutvikling berører og interesserer mange flere enn før. Mens folke-
møter og dess like tidligere helst samlet folk i alderen 55+ omfatter 
interessen nå svært mange i aldersgruppen 25 år og oppover.

Få andre byantikvarer vil dessuten oppleve at bosettingshistorien i 
ansvarsområdet har økt med seks tusen år. For i forbindelse med 
anlegget av skulpturparken på Ekeberg ble det foretatt arkeologiske 
registreringer som viste at bosettingen der var tusen år eldre enn tid-
ligere antatt. Det vil si at de første som bodde på Ekeberg slo seg ned 
der for 6000 år siden. Senere har kartleggingen av det store og nærmest 
jomfruelige utviklingsområdet Gjersrud-Stensrud bragt bosettings-
historien tilbake til 11 000 år før vår tidsregning; altså til den gang 
da de første menneskene slo seg ned her etter at isen trakk seg tilbake. 
Som del av de store utviklingsprosjektene i den nye bydelen Bjørvika 
har vi gjort mange spennende båtfunn fra 1500-tallet og fremover – og 

EN BYANTIKVAR SER 
TILBAKE

Byantikvaren avduker blått 
skilt over Oslo Lysverker på 
nye Sommerro House. 
Foto: Oslo Byes Vel



20 EN BYANTIKVAR SER TILBAKE ST. HALLVARD 4/2022        21

kanskje noen er enda 
eldre? Da snakker vi om 
både vikingtidens og mid-
delalderens Oslo, for 
byens tidlige historie kan 
nå regnes tilbake til rundt 
år 1000. Blant funnene er 
det oppdaget båttyper 
man ikke tidligere kjente 
til. Og for kort tid siden 
fant man fundamentene 
til Oslo-bispens store 
bryggeanlegg. Han, og 
kirken for øvrig, hadde 
stor makt i byen og landet, 
og særlig før reformasjo-

nen i 1537. Ja, som kirkens overhode hadde biskopen egentlig et sterkt 
grep om verdiskapingen i hele Oslo-området.

MIDDELALDERBYEN
Helt fra de eldste tider levde byen av sjøfart og handel, men i forbin-
delse med etatens undersøkelser på Klosterenga har man også funnet 
mange spor etter smedvirksomhet og metallutvinning. For brannfaren 
medførte at slike anlegg gjerne ble anlagt i byens utkant. Det innebærer 
at middelalderbyen Oslo har større utstrekning enn tidligere antatt.
Dette er gode eksempler på at ny byutvikling gjerne medfører kunn-
skap om byens eldre historie, og Oslos byutvikling har aldri vært 
sterkere enn i de siste ti – tolv årene. Mens reguleringene av Pipervika 
og Rådhus-strøket var 1900-tallets hovedgrep i utviklingen av hoved-
stadens sentrum, representerer Bjørvika noe tilsvarende for det 21. 
århundre. For her har det foregått en total transformasjon, fra indus-
tri- og havnetomter til ny og differensiert bruk. Denne typen utviklings-
prosjekter innebærer en lang planleggingshorisont, og de viktigste, 
overordnede politiske beslutninger ble fattet tilbake i år 2000. Dermed 
har arbeidet i Bjørvika – i min tid som byantikvar – stort sett vært på 
detaljreguleringsnivå og ellers vært knyttet til utformingen av de enkelte 
anlegg; det har vært gjennomføringens tiår. 

HAVNEPROMENADEN
Anlegget av havnepromenaden har uten tvil vært det mest vellykkede 
grepet i Fjordbyens utvikling. Den fremstår nå som en gave til byens 
befolkning, som dermed har fått adgang til det aller meste av sjøfron-
ten – enten man går tur, studerer byutvikling, opplever kulturaktiviteter, 
bader eller koser seg på et av de mange nye serveringsstedene. Også 
flere kulturinstitusjoner har flyttet ned til sjøen. To høydepunkter 
utgjøres av nye Deichmann og ikke minst av Operaen som er blitt en 
høyt elsket bygning i dagens Oslo – også fordi den utgjør et eget 

Havnepromenaden.
Foto: Janne Wilberg

Den første byantikvar Arno 
Berg, som også var tett 
knyttet til Oslo Byes Vel. 
Bildet er tatt i forbindelse 
med Byantikvarens 
60-årsjubileum i 2016
Foto: Byantikvaren
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turmål. Så får vi konstatere at i fortsettelsen vil bruken av mere farger 
være av det gode, samtidig som vi erkjenner at særlig store bygnings-
volumer uten særpreg ikke bidrar til utviklingen av den gode byen. 
Dessuten venter vi spent på hvor stort og stygt høyhusområdet ved 
Oslo S til slutt vil bli – sett i lys av den nye høyhusutredningen.

”ARKITEKTUROPPRØRET” 
For øvrig har også «Arkitekturopprøret» bidratt til diskusjoner om hva 
som gjør en by god. Byantikvaren er langt på vei enig i mange av 
bevegelsens forbedringsønsker – som bruken av en menneskelig skala 
i byggeriet, et mangfold i bygningsuttrykk og materialbruk samt 
innslag av farger i eksteriørene. Det er også god grunn til å etterlyse 
mer kreativitet i selve by-utformingen. Men Byantikvaren har derimot 
ikke kunnet stille seg bak en ensidig fordømmelse av modernismen, 
for ønsket om mangfold innebærer at vi må ha med oss de beste 
eksemplene fra alle perioder i byens historie; og vi mener at dagens 
arkitekturuttrykk derfor må finne sin plass i byveven. Å sette grensen 
for «akseptable» arkitekturuttrykk til eksempelvis etter 1920-tallsklas-

sisismen er historieløst. Vi har i de siste årene eksempelvis måttet leve 
med nyfunkis som en rådende trend innen boligarkitekturen. Men 
det er ikke gjennom dette og andre former for stilkopiering at forny-
elsen kommer. Vi må ha tiltro til at også dagens arkitekter kan vide-
reutvikle byen til det bedre – og i tråd med folkemeningen.

BYANTIKVAREN I ENDRING 
Da etaten Byantikvaren fylte 60 år i 2016 skrev vi vår egen historie. 
Et av forholdene som vi undersøkte var om etaten fortsatt var gjen-
kjennelig, eller om vi og våre vurderinger var vesentlig annerledes enn 
«i gamle dager» – fra opprettelsen i 1956. Konklusjonen var at virk-
somhet har endret seg radikalt på enkelte områder. Den største orga-
nisatoriske endringen var overgangen fra saksbehandling og forvaltning 
av kommunale eiendommer til å fungere som et saksbehandlerorgan 
med hele byen som virkefelt. Faglig består den største endringen i at 
tilfanget av kulturminner har en mye større bredde enn før. Norsk 
kulturminnevern startet nemlig med omsorgen for fornminner og 
stavkirker og omfattet etter hvert også storgårder og embetsmanns-
gårder – i tillegg til festninger, kirker og bygninger tilknyttet vår nasjons 
historie. Sakte tok kulturminnevernet inn over seg at den bevarte 
bygningsarven må speile flere sider ved historien samt vise en bredere 
demografisk tilnærming, ved eksempelvis å omfatte husmannsplasser. 
Innad i kulturminnevernet var det likevel langt fra selvsagt å skulle 
tilskrive gjenreisningsarkitektur eller drabantbyblokker noen verneverdi. 
På tidlig 1990-tall hevdet endog Oslos daværende byantikvar i avisen 
sin sterke motstand mot fredning av drabantbybebyggelse.

Men allerede i 1980-årene hadde arbeidet startet i statlig regime med 
utarbeidelse av såkalte verneplaner for viktige monumentgrupper, som 
jernbanestasjoner og fyr; og fra utover på 1990-tallet tok man hele 
bredden i bygningsarven mer alvorlig – gjennom Riksantikvarens 
prosjekt «Det 20. århundres arkitektur» og senere gjennom det store 
statlige landsverneplan-prosjektet «Statens kulturhistoriske eiendom-
mer».

I de påfølgende årene skjedde det et tidsskifte, og bare innenfor de ti 
siste årene har Byantikvaren utvidet utvalget av verneobjekter. Derfor 

Bjørvika, 2019. Deichman og 
Operaen.
Foto: Astrid Des Rosiers
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rommer vår mye omtalte «Gul liste» nå et langt større mangfold – både 
i bygningstyper og i kulturminner knyttet til større deler av befolk-
ningen – slik den fortoner seg i dagens komplekse samfunn. Eksempelvis 
har vi ført på «Gul liste» både forretningspassasjen på Grønland 
T-banestasjon, radarstasjonen på Haukåsen  og Martin Tranmæls hytte 
i Maridalen.

Vi har dessuten foretatt en omfattende gjennomgang av byens byg-
ningsmasse og identifisert fredningsverdige bygninger og anlegg. Dette 
som en oppfølgning av Riksantikvarens og regionapparatets frednings-
gjennomgang fra 2011 og Riksantikvarens fredningsstrategi fra 2015. 
Et større antall av bygningene på «Gul liste» er ikke formelt vernet 
etter loven, men er likevel listeført som bygninger med høy verneverdi. 
For å gi forutsigbarhet for eierne er nå fredningsverdige objekter i 

Riksantikvarens database 
«Askeladden», som også 
rommer Oslo kommunes 
kulturminnedata, blitt 
merket særskilt. Dermed 
vet eierne på forhånd at 
deres bygninger har høy 
verneverdi dersom man 
ønsker å foreta større 
endringer.

KARTLEGGING 
Byantikvaren har i de 
seneste årene også gjen-
nomført en større kartleg-
ging av etterkrigstidens 
massebyggeri, og dette vil 
inngå i revisjonen av kom-
muneplanens arealdel. 
Dermed har vi fått en langt 
bedre oversikt over verne-
verdiene i ytre by. Vi har 
dessuten foretatt flere kart-

legginger i bydeler der det planlegges omfattende transformasjon. Et 
godt eksempel er Hovinbyen som strekker seg fra Økern til Breivoll 
og som dermed  består av et like stort areal som hele Oslo innenfor 
Ring 2, altså den såkalte «Kirkeveiringen». Når det gjelder Oslo-marka 
– med sine kulturminner fra steinalderen og frem til i dag – er ikke 
vårt kunnskapstilfang godt nok. Men Oslo-marka er så omfattende 
at vi bare kan jobbe oss igjennom stykke for stykke. Med utgangspunkt 
i en kulturminnekartlegging av Østmarka jobber vi nå med å utarbeide 
en metodikk for hvordan vi gradvis og over tid kan favne hele Marka.

På min vakt har Byantikvaren nedlagt en stor innsats for kartlegging 
og bevaring av restene etter okkupasjonsmaktens omfattende bygge-
virksomhet og nærvær i Oslo under siste krig. Dette har vært en 
tydelig strategisk satsning utløst av at det brant blått lys for noen av 
de siste restene etter datidens byggeri, samtidig som man fullstendig 
manglet kunnskap om denne byggevirksomheten. Vi har nå utviklet 
et godt grunnlag for å drive kunnskapsbasert forvaltning på dette 
feltet, noe som hadde vært umulig uten samarbeid med eksterne 
aktører som har hatt en uvurderlig rolle i arbeidet med å legge pusle-
spillet om andre verdenskrig i Oslo.

Arbeidet har også bidratt til å løfte frem krigens kulturminner på 
landsbasis, blant annet gjennom Riksantikvarens landsdekkende 
krigsminnesatsning i 2015. Andre verdenskrigs og Den kalde krigens 
kulturminner er et «nerdefelt», men som likevel vekker interesse hos 
publikum. Formidlingen av krigsminnene har derfor stått sentralt via 
flere plattformer, og vi har også forsøkt å nedfelle mest mulig skriftlig 
i forbindelse med funnene våre. Med Riksantikvaren på laget har vi 
dessuten søkt å løfte frem bevisstheten om de anleggene i Oslo som 
har størst nasjonal betydning. Resultatet er blant annet to frednings-
saker: Ormsund leir på Nedre Bekkelaget og Oslo handelsgymnasium. 
Blant byens opprinnelig mer enn femti leire fra andre verdenskrig, er 
førstnevnte den eneste som nå er bevart komplett. Den var truet av 
rivning for å gi plass til en storstilt blokkutbygging, men ble i 2018 
fredet. Idag arbeider Byantikvaren med fredningen av Oslo handels-
gymnasium og dens underliggende bunker. Dette utgjorde hoved-
kvarteret for de tyske militære styrkene under okkupasjonen og var i 

Kartleggingen av 
tyskernes byggevirksom-
het i Oslo under andre 
verdenskrig hadde ikke latt 
seg gjøre uten de gode 
hjelperne. Øyvind Reisegg 
og Janne Wilberg gjorde 
hovedjobben sammen, her 
fra toppen av Kirkeveien 
114 A på befaring for å se 
restene etter en 
observasjonspost.
Foto: Byantikvaren
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krigens sluttfase også hovedkvarter for den sivile administrasjonen 
under Joseph Terboven. Bunkeren er den eneste av de 26 store tyske 
anleggene av dette slaget som nå er tilgjengelig for publikum.

BYGG FRA MODERNISMEN PÅ ”GUL LISTE”
Også på et annet område har det skjedd et paradigmeskifte, idet man 
nå har aksept for å verne viktige bygg fra modernismen, som det såkalte 
Kaffetårnet på Filipstad og høyblokka på Økern. Da man startet 
planleggingen for transformasjon av disse områdene valgte Byantikvaren 
å ikke føre byggene på «Gul liste». Tiden var ennå ikke moden for 
dette, selv om det ikke var tvil om verneverdien til disse signalbyggene 
som sterkt bidrar til stedsidentitet. Kulturminnevernet er avhengig av 
legitimitet i befolkningen, og jo nærmere man kommer samtiden, jo 
vanskeligere kan det være å argumentere for vern.

Når bygninger nærmer seg førti år er de gjerne modne for rehabilite-
ring. Vanligvis har de da ennå ikke fått verneverdi, og dermed er de 
utsatt for både rivning og sterk omforming. Men med tiden har det 
likevel skjedd en god utvikling, for gjennom den politiske planbe-
handlingen av Filipstad ble Kaffetårnet tillagt verneverdi og vi ser nå 
en helt annen holdning enn for få år siden, både i opinionen og hos 
beslutningstakerne, til å ta vare på og såkalt ombruke bygninger. I 
dette har vi fått drahjelp av arkitektstanden som har påpekt mange 
kvaliteter med signalbyggene fra etterkrigstiden. Byrådets nye kultur-
miljømelding som snart kommer til politisk behandling vektlegger da 
også ombruk som del av det grønne skiftet. Her har kulturminnever-
net fått gjennomslag for at ombruk også bør gjelde det som ikke står 
på «Gul liste», og det utgjør faktisk hele 89 % av byens bygninger.

Byantikvaren har i mange år advokert for at kulturminnevern utgjør 
en innertier i det grønne skiftet. Etterkrigstidens byggeri er dessverre 
ofte preget av krisematerialer samt en material-eksperimentering som 
har vist seg å ikke tåle tidens tann. Dette i motsetning til mange eldre 
bygninger som faktisk tåler sterk rehabilitering uten at det reduserer 
kulturminneverdiene – Møllergata og Hersleb skoler er gode eksem-
pler. De beste bygningene fra etterkrigstiden har imidlertid høy mate-
rialmessig og arkitektonisk kvalitet. Blant dem er Høyblokka i 

Hydrobygget/Yarabygget, tegnet av ark. Erling Viksjø ble oppført i 1960. Det samtidige hageanlegget 
er utformet av Grindaker og Gabrielsen. Den kunstneriske utsmykningen både av bygningen og parken 
ble utført av Odd Tandberg, en av tidens fremste kunstnere. Integrering av kunst i arkitekturen 
kjennetegner denne perioden i norsk arkitektur. Bilde fra 1962.
Foto: Atelier Rude/Oslo Museum
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Regjeringskvartalet, Indeksbygget, Hydrobygget og Hotell 33 (tidligere 
administrasjonsbygning for Standard telefon- og kabelfabrikk). 
Byantikvaren har bidratt til å synliggjøre denne kulturarven ved å ha 
det som et satsningsområde i formidlingen, både i egne kanaler og 
gjennom samarbeid med andre. Vi har også bidratt til å løfte frem 
postmodernismens bygninger i Oslo – som omfatter flere høydepunk-
ter innen norsk arkitekturhistorie.  

Vår gjennomgang av egen virksomhet i forbindelse med jubileumsåret 
2016 viste at Byantikvarens viktige kampsaker, fra starten og til dags 
dato, har handlet om mye av det samme, nemlig  motstand mot riv-
ning av viktig historisk bebyggelse og kamp mot innføring av store 
og høye bygningsvolumer som vil dominere omgivelsene og som ikke 
spiller på lag med den historiske byen. Dette utgjør fortsatt en rød 
tråd i vår saksbehandling – og slik sett kan vi med stolthet hevde at 
vi er «den samme gamle».

Tollboden og Tollpakkhuset i Bjørvika har flotte arkitektoniske kvaliteter. Nybygget underordner seg de to tollbyggene og binder de to 
fredede bygningene sammen til en velfungerende helhet. Den store rehabiliteringen medførte en omfattende tilbakeføring til 
opprinnelig tilstand samtidig med at loftsaralene i begge bygg ble aktivisert.
Foto: Janne Wilberg

Møllergata skole var Norges 
første moderne folkeskole-
anlegg fra 1861 og senere 
utvidet og påbygd flere 
ganger. De gamle skolene er 
bygget «for evigheten» og 
ved den store rehabiliterin-
gen for få år siden la man 
vekt på å foredle de 
historiske kvalitetene ved 
anlegget.
Foto: Oslo Byes Vel
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SAKSBEHANDLING
Det som likevel har endret seg sterkt, og ikke minst innenfor de siste 
ti årene, er måten vi driver saksbehandlingen. Mens vi tidligere mot-
tok ferdige saker som vi vurderte og deretter kvitterte ut per brev, har 
vi nå helt andre prosesser med utbyggerne. Disse henvender seg nå 
gjerne til oss mens sakene fortsatt befinner seg på skissestadiet. Og 
dermed innledes dialogbaserte prosesser der det i stor grad handler 
om å være tidlig og tydelig, men også løsningsorientert. Dette skyldes 
til en viss grad endrede prosesskrav i Plan- og bygningsloven, men 
også at Byantikvaren har inntatt en mer aktiv posisjon i byutviklingen.  
Da jeg fikk mitt andre åremål var Rådhusets forventning at etaten 
skulle gå fra å være en markør til å bli en aktør. Det var vi allerede 
godt i gang med – og siden har det utviklet seg videre.

Men med denne rollen følger en viss risiko, for eiendomsutvikling og 
ombruk av kulturhistoriske eiendommer er det muliges kunst: alle 
involverte må ha noe å gi. Det betyr at det sjelden er mulig for oss å 
si absolutt nei, heller ikke når det gjelder videreutvikling av fredede 
eiendommer. For nye politiske føringer har gitt eierne en sterkere 
stilling, noe som gjenspeiles i Riksantikvarens fredningsregime som 
også er førende for regionforvaltningen. Samtidig har vår vektlegging 
av å være svært tidlig og svært tydelige bidratt til en ønskelig forutsig-
barhet for utbyggerne.  Derfor er det en klar positiv tendens i de senere 
årene til at de ser kulturhistoriske verdier som en ressurs. Faktisk vet 
vi nå at selgeren får mer for en eiendom jo høyere verneverdiene og 
bevaringskravene er.

Jeg mener at vi kan være stolte over å ha bidratt til ombruk av en rekke 
«signaleiendommer» i Oslo, der man nettopp har klart kunsten å 
kombinere vern og utvikling av kulturhistoriske eiendommer av høy 
verdi. Sentralen, Telegrafbygningen, Pressens hus, Tollbodene, 
Amerikalinjen og nå senest Sommerro house er gode eksempler på 
prosjekter der det har vært utviklende og spennende for etaten å følge 
tett på – og flere anlegg er i kjømda. Dette er prisvinnende prosjekter 
som vil stå seg i mange år. Samtidig gleder vi oss over «gammel moro», 
i form av transformasjons-prosjektene langs Akerselva. Mesteparten 
av dette var riktignok planlagt før min tid, men etaten har her vært 

«aksjeeiere» gjennom mange år. Også her kan vi vise til mange flotte 
ombruksanlegg.

RÅDGIVING
Kulturminnevern handler likevel ikke bare om store prosjekter og 
byutvikling, men også om å gi råd til eiere om hvordan de best kan 
ta vare på «sine» mindre kulturminner. Vi har derfor foretatt en større 
snuoperasjon for å bidra til raskere saksbehandling, ikke bare av små, 
men også av noe større saker som kan behandles «over disk». Vi job-
ber dessuten med å forbedre vårt informasjonsmateriale og for å lette 

Pressens hus
Foto: Oslo Byes Vel
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En av mange skiltavdukinger. Her fra da Anna Sethne (Wilbergs bestemor) ble hedret med blått skilt.
Foto: Oslo Byes Vel

samhandlingen med Plan- og bygningsetaten, blant annet gjennom 
ukentlige samråd. Våre medarbeidere gjør en strålende jobb hver dag, 
til beste for eiere og utbyggere – og for kulturminnene! I en liten etat 
med knappe ressurser innebærer det at man bygger stein på stein.

I mitt første åremål ble jeg ansatt for å være synlig og tydelig. Det 
innebar synlighet i offentligheten, men også modernisering av 
Byantikvarens formidlingsvirksomhet. Jeg som kom fra et av de mest 
moderne stedene i statsforvaltningen, nemlig Forsvarsbygg, ble for-
bauset over at etaten ikke hadde mobiltelefoner. Etter hvert ble det 
både mobiltelefoner og sosiale medier på oss, og faktisk var Byantikvaren 
den første etaten i Oslo kommune med egen blogg.  Min inntreden 
i etaten falt dessuten sammen med at mediebildet endret seg radikalt 
– fra en formidlingsform styrt av de store avisenes  deadlines til å bli 
en 24/7 virksomhet, hvor TV, radio, nett og papiraviser danner et 
hele, med de muligheter som det gir. Vi kan også skryte av et nært 
formidlings-samarbeid med Oslo Museum og Oslo byarkiv.

FORMIDLING
Det er mange hos Byantikvaren som har drevet formidling, noe som 
også skjer nær sagt kontinuerlig gjennom selve saksbehandlingen. For 
å oppfylle kravene til tydelighet og synlighet har etaten så langt det 
har vært mulig også holdt foredrag, deltatt i panelsamtaler og på ulike 
arrangementer, i tillegg til å skrive artikler og kronikker. For egen del 
kan det oppsummeres med at det har vært en sann svir å få være «den 
røde damen med den gule listen», ikke minst under avduking av blå 
skilt.  

Så kjære Oslo – takk for meg! 


