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FORORD 
 

 

Min motivasjon for dette masterstudiet har vært et ønske om å belyse interiørarkitektur i et 

verneperspektiv. Interiørarkitektur er mitt arbeidsfelt, både som praktiserende interiørarkitekt og 

som professor ved Kunsthøgskolen i Oslo.  Jeg har derfor valgt vern av interiører som tema for 

min masteroppgave.  

 

Jeg vil gjerne takke mine veiledere Elisabeth Seip og Astrid Skjerven for god og kritisk veiledning 

av masteroppgaven.  Jeg vil også takke Thordis Arrhenius for god drahjelp i begynnelsen på 

oppgaven, og Kolbjørn Nybø for interessante og lærerike tre studieår ved AHO.  

 

Takk også til mine medstudenter for morsomme samvær, gode diskusjoner og gjensidig læring.  

 

En stor takk skylder jeg også saksbehandler hos byantikvaren i Oslo, antikvar Mathilde Sprovin, 

for stor velvillighet og bistand til utlån av arbeidsdokumenter om fredningsarbeidet med 

Ullevålsveien 5 og St. Olavs gate 1. 

 

Dette arbeidet ha vært del av mitt FoU-arbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo.   Jeg takker skolen for 

økonomisk støtte til studiet. 

 

Sist, men ikke minst, takk til Olav for tålmodighet med mine lange, fraværende økter med 

skrivearbeid og for nyttig korrektur. 

 

 

Oslo, den 30. november 2010 

Ellen S. Klingenberg 

 

 

Forsidebilde:  Gipskopi av arkaisk kvinnefigur (kore) i Ullevålsveien 5.  Foreslått fredet. 
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SAMMENDRAG  

SUMMARY 

 
The current public discussion of conserving interiors and objects in several of Oslo's museum 
buildings has brought special interest to the subject of interior conservation, since plans are made 
for moving The National Gallery, The Cultural Museum, The Viking Ship Museum and several 
other institutions from their historic buildings to new locations. 
 
The key question asked in this thesis is: How can culture be a memory and protected in the 
interior? Another question discussed is: Can protected interiors be in use and still keep their 
cultural memory values?   
 
Conservation of interiors as an issue separate from building conservation is discussed. The intent 
of the thesis is to make way for a discussion of interior conservation in general, focusing on the 
special characteristics of the interior as being of both material and immaterial conservation value. 
It is argued that the interior of a building is a concept included in, but also separate from the 
architectural construction and that it also includes objects in space. Also argued is how the interior 
can be defined as more that just material things, namely as the social, immaterial storytelling of 
people's lives and actions. 
 
The thesis investigates the scope of legal protection and to what extent heritage values apply to the 
interior.  Norwegian heritage law covers only vaguely the interior.  Up until 1978, no specific 
legal protection was given to the interior of buildings, since the interior was valued only in terms 
of the inside of the building.  Since then, the interior has been specified in legislation, but, as may  
be argued, only in insufficient terms.  Legal and political documents mention mainly material 
heritage; immaterial heritage is hard to identify, and thus has little protection by the existing 
system of conservation.  I argue that conservation of interiors will be incomplete without 
considering the aspect of immaterial cultural value. 
 
The Norwegian conservation authority, Riksantikvaren, underlines the importance of new or 
continued use of heritage buildings and interiors.  The thesis discusses the consequences of this 
strategy for protected interiors. 
 
As a case study, the conservation of interiors in the historic building for Oslo National College of 
Art and Design (SHKS) and The Museum of Applied Art (Kunstindustrimuseet) is discussed.  The 
reason for the choice of case is that the building is facing new use within the next few years. The 
building is currently undergoing a heritage protection process initiated by the city's conservation 
authority.  As is discussed, I find that the legal protection of specific interior objects in one 
graphic workshop in the building listed for conservation will have little cultural historic value but 
will have great consequence for new use of the interior.  The balance of the decision made by the 
conservation authority is questioned. 
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PROLOG 
Hånden min griper etter den gamle messingvrideren, høyt plassert på den tunge eikedøren.  Jeg 
trekker den til meg -  den åpner seg motvillig og smeller bestemt og høylydt igjen etter meg  - det 
kjente ekkoet brer seg i rommet.  Inne i vestibylen går jeg over det mønstrede, grå terassogulvet, 
polert av tidens tann, og opp den monumentale trappen.  Jeg kjenner de slitte trinnene under 
føttene,  der hvor den rødbrune terrassoen er blitt matt i fargen og har fått et vennlig avrundet 
søkk av over hundre års tråkk.   Oppe i første etasje, under buehvelvene med messinglampene, 
kjenner jeg den litt søtlige lukten av trykksverte fra litografi-verkstedet.  Umiddelbart settes 
minnet tilbake til studentdagene i denne bygningen, den spenningsfylte usikkerheten og famlingen 
etter eget faglig ståsted for nesten førti år siden.  Nå, fremdeles etter ti år som lærer her, kommer 
disse minnene til meg hver gang jeg kjenner lukten fra dette verkstedet.   
 
 Jeg legger hånden på den brede,  formede håndløperen av varmt eiketre, slitt mykt i formen etter 
tusenvis av hender,  og jeg fortsetter opp trappen til annen etasje.  Stemmer gjaller mellom de 
tykke, høye murveggene - studenter er på vei til sine klasser.  Det smeller i de doble dørene inn til 
etasjen. I den brede, høyloftede korridoren må jeg trå forsiktig utenom en student som sitter på 
knærne på gulvet og monterer store flak av tekstiler; hun ser ikke opp, det arbeides.  Skrittene 
mine gir gjenklang mellom tunge murvegger.  Gjennom de åpne dørene inn til  klasserommene i 
interiør- og møbel-korridoren synes kaoset på alle bord;  skisser i metervis,  tegneutstyr, 
materialbiter og skissemodeller,  malerfarger og pensler og kaffekopper i et salig rot etter siste 
natts jobbing.  Ute i korridoren, hvor morgenlyset faller inn fra høye, buede vinduer og mønstrer 
gulvet, er det hektisk aktivitet - studenter monterer opp presentasjonsplansjer med tekst og 
tegninger, arbeidsmodeller og materialprøver; resultatet av ti ukers utforskende arbeid.  Kritikk 
av besvarelsene skal skje i dag og studentene er spente, slitne og nervøse.  Jeg er også spent, på 
hva de har utviklet seg selv og prosjektene sine til.  La kritikken begynne........... 
 
Fra en lærerhverdag i SHKS,  Ullevålsveien 5 i mai 2010, like før skolen flyttet ut av bygningen 
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              Hovedinngang Ullevålsveien 5 

 

INNLEDNING 
 

 

VALG AV TEMA 

Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS) – nå del av Kunsthøgskolen i Oslo – flyttet ut 

av Ullevålsveien 5 i juni 2010.  Flytting av Kunstindustrimuseet i St. Olavs gate 1 er også aktuelt, 

men ennå uavklart.  Som følge av flytteplanene varslet Byantikvaren i mars 2010 oppstart av 

arbeidet med å frede bygningene.  Fredningen vil omfatte eksteriør, interiør, deler av fast inventar 

og større løst inventar1.  Det har fått meg til å stille spørsmål ved hensikten ved å frede et interiør 

og hvilke konsekvenser fredning av interiør får for etterbruk av bygninger generelt, og for 

etterbruk av Ullevålsvene 5 og St. Olavs gate 1 spesielt. 

 

Det er i dag vanlig å spesifisere interiør og inventar ved fredning av bygninger. Et eksempel er 

fredningen av Prins Christian Augusts Minde i Storgaten i Oslo, fredet 2009.  Der er tilnærmet 

komplette tekstil- og skomakerverksteder med maskiner og annet inventar spesifisert i 

fredningsbestemmelsene2.  Samtidig presiserer bestemmelsene at dette ikke skal være til hinder 

for ny bruk, uten at det åpenbart motsetningsfylte forholdet mellom fredning av interiør/inventar  

og ny bruk kommenteres.  En slik vernepraksis gjør diskusjonen omkring hensikten med vern og 

                                                
1 Byantikvaren i Oslo, ”Varsel om oppstart av fredningssaker og forslag om fredning”, annonse i Aftenposten 
30.03.2010 
2 Riksantikvarens nettside, publisert 03.09.2009 
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konsekvenser for bruk av vernede interiører aktuell.  Diskusjonen er blitt ytterligere aktualisert 

ved at flere monumentale bygninger i hovedstaden er i ferd med å fraflyttes, og verne-

myndighetene har igangsatt fredning, eller vurderer både bygninger og interiører som 

fredningsverdige.   

 

Foruten SHKS og Kunstindustrimuseet gjeldet det blant andre Nasjonalgalleriet, Museet for 

Samtidskunst, Kulturhistorisk museum og Deichmanns bibliotek.   

 
PROBLEMSTILLING 

Interiørvern som begrep er introdusert i kulturminnevernet i senere år. Hva interiørvern egentlig 

innebærer som begrep, er det imidlertid ikke tydelig definert.  I Riksantikvarens veileder for 

avslutning av arbeidet med landsverneplaner3 brukes begrepet interiørvern, og uttrykket inngår i 

flere av de nye statlige verneplanene, for eksempel i Landsverneplan for helsesektoren4 og i andre 

verneplaner for statens eiendommer.  I verneplan for Høyesteretts hus heter det: ”Fredningen 

omfatter hele bygningens eksteriør, og interiør med opprinnelige møbler med unntak av lofts- og 

kjelleretasje.”5  Nyere fredninger av bygninger viser også at interiør nevnes særskilt og inventar 

spesifiseres i fredningsbestemmelsene, som i eksempelet Prins Christian Augusts Minde, hvor det 

heter at ”[…] Fredningen skal videre sikre rominndeling, bygningsdeler og overflater i interiøret.  

[…] Videre skal fast og løst inventar bevares som en integrert del av interiøret.”6  

 

I norsk kulturminnelovgivning og vernepraksis har interiøret alltid vært betraktet som en integrert 

del av bygningen.  Det var først med kulturminneloven av 1978 at interiør og inventar ble nevnt 

spesielt som fredningsverdig.  Den tidligere lov om bygningsfredning av 1920 skilte ikke mellom 

bygning og interiør,7 og de til færreste fredninger ble det knyttet egne fredningsbestemmelser tsom 

kunne gi nødvendige presiseringer for vern av interiøret.  Det var derfor en tolkningssak hvorvidt 

interiør skulle medregnes ved fredning av bygninger etter denne loven, noe som har medført 

adskillig diskusjon og konflikt i ettertid.  Også ny plan- og bygningslov av 2008 er endret, slik at 

interiør nå er spesifisert i loven under spesielle hensynssoner for å sikre verneverdier, i motsetning 

til tidligere, da loven bare ga adgang til vern av eksteriøret.  Med den nye loven kan interiør 

vernes gjennom lokale reguleringsbestemmelser.  

                                                
3 Riksantikvaren, Veileder om de avsluttende faser i landsvernearbeidet – katalog, prosess og avslutning” . 
Landsverneplanarbeidet for statlige eiendommer ble igangsatt i henhold til Stortingsmelding nr. 16 2005-
2005 Leve med kulturminner 
4 http://www.lvph.no/_dokumenter.htm  Nedlastet 21.06.2010. 
5 Verneplan for Høyesteretts hus, http://www.regjeringen.no/pages/2449205/Hoyesteretts_hus.pdf.  
Nedlastet 22.08.2010 
6 Riksantikvarens nettside, publisert 03.09.2009 
7 Lov om bygningsfredning av 1920.  Loven kunne omfatte bygninger ”eller luter av bygninger”, jfr. §1. 
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En nærmere definisjon av hva som ligger i begrepene interiør og interiørvern er nødvendig for å 

klarlegge hensikt med og kriterier for vern av interiør.  Oppgaven søker å vise hvordan interiøret 

som kulturminne er sammensatt, og at vern av interiører har implikasjoner som går ut over 

kulturminnelovens virkeområde.  Dette er hittil lite drøftet med utgangspunkt i  premisset at 

interiøret er et samlet, selvstendig hele som består av det bygningsfaste og løse gjenstander, av 

materielle og immaterielle verdier.  Kulturminnevernets bruk av ordet interiør om den faste 

innsiden av et byggverk vil jeg hevde er for snever og bare dekker en del av hva et interiør er.  

Interiøret er den fysiske rammen om menneskers handlinger; men begrepet står også for noe 

immaterielt; en fortelling, stemning og opplevelse som handlingen skaper i mennesker.  Rommets 

og gjenstandenes fysiske utforming og plassering er både et resultat av og en forutsetning for 

handlinger og opplevelser. 

 

I Fortidsminneforeningens årbok 2009 skriver antikvar Morten Stige at ”Det er i realiteten 

sammenhengen mellom driften og interiøret som er bevaringsverdig.”8  Han peker på noe av 

paradokset som oppstår ved vern av interiør. Interiøret er komplekst og griper inn i flere fagfelt, 

både arkitektur, dekorativ kunst, gjenstandsdesign, men også etnologi og psykologi.  

 

Kulturminnevern er overlevering av en fortelling om fortiden til senere generasjoner.  I interiøret 

er – foruten det rent arkitektoniske og materielle - også relasjonen mellom gjenstandene, 

handlingene og rommets stemning det som kan være verneverdig.  Fortellingen er immateriell, og 

immaterielle verneverdier blir et sentralt tema i oppgaven, fordi det verneverdige i interiøret 

vanskelig kan gripes ut fra utelukkende materielle ting.  

 

Oppgavens hovedproblemstilling blir: Hvordan kan kultur minnes og vernes i et interiør? 

 

Kompleksiteten i interiørvern blir ytterligere forsterket når det egentlig er selve bruken av 

interiøret som bør vernes, slik Morten Stige skriver.  Å bruke et kulturminne vil bety å påvirke det 

i en eller annen form, ved slitasje ut over naturens gang og/eller ved at kulturminnet endrer 

funksjon.  Det ligger derfor et latent motsetningsforhold mellom vern og bruk i alle vernesaker, og 

i vern av interiør spesielt, fordi interiøret er den delen av en bygning som er i direkte kontakt med 

mennesker og deres handlinger.  Oppgaven vil utdype konsekvenser som ny eller endret bruk har 

for interiørets verneverdi.   

 

                                                
8 Stige, Morten, ”Noen momenter om virkemidler for interiørvern”  i Fortidsminneforeningen Årbok 2009 -  
Interiør og gjenstander, Oslo: 2009, s. 13 
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Et underspørsmål i problemstillingen er:  Kan vernede interiører brukes og likevel beholde 

sine verneverdier? 

  

Som eksempel-studie for å undersøke temaet benytter jeg vernede interiør i Ullevålsveien 5, hvor 

SHKS - tidligere kalt Tegnekolen - inntil nylig lå, sammen med Kunstindustrimuseet. De er begge 

viktige nasjonale institusjoner som har flyttet eller står foran flytting fra et bygningskompleks som 

er varslet fredet.  Fredningen vil gjelde både eksteriør og interiør og en del av inventaret.  Jeg 

stiller spørsmål ved verdien av å frede interiøret når institusjonene – kulturminnets funksjon – er 

flyttet til et annet sted.  Hva blir igjen av kulturminnets fortelling? 

 

Hensikten med oppgaven er å synliggjøre det særegne ved interiør som kulturminne og å drøfte de 

iboende motsetningene som oppstår  ved vern av interiører og når vernede interiører skal brukes.  

Målet er ikke å gi endelige svar på spørsmålene problemstillingen reiser, men å gi en større 

forståelse for hva interiøret som kulturminne er og hva vern av interiør betyr for videre bruk. 

 

AVGRENSNING 

Interiør er et vidt begrep og kan brukes i mange sammenhenger, for eksempel om byrom og 

landskapsrom.  I denne oppgaven er begrepet begrenset til rom inne i  bygninger.  Selv med en 

slik begrensning kan begrepet interiør være mangetydig, som oppgaven vil vise.  

 

I eksempelstudien av interiøret bygningskomplekset Ullevålsveien 5/St. Olavs gate 1 er 

hovedvekten lagt på Ullevålsveien 5 som var bygget for SHKS.  Grunnen til denne vektleggingen 

er at det er bare her inventar vil bli fredet,  og det er denne bygningen som er fraflyttet og er ledig 

for ny bruk. 

 

METODE    

Oppgaven er delt i tre hoveddeler.    

Del I gir først definisjoner av begrepene interiør og interiørvern, begreper som er hovedtema i 

oppgaven.  Her bygger jeg på kilder fra ulike fagområder for å forklare og avgrense disse 

begrepenes innhold.  Christian Norberg-Schulz (1965,1980,1994), Eero Saarinen (1962), Elias 

Cornell (1996),  og Juhani Pallasmaa (2009) er noen; de har ikke skrevet spesifikt om interiøret, 

men berørt det i en arkitekturteoretisk sammenheng.  Om interiøret spesielt benytter jeg John Piles 

A History of Interior Design (2005) og Penny Sparkes The Modern Interior (2008).   Harry Fetts 

bok fra 1906, Gamle norske hjem - hus og bohave,  er benyttet for å knytte temaet til norske 

forhold.  For å belyse interiørbegrepets immaterialitet og tilknytning til handling og levd liv og 

det, har jeg trukket inn sosiologi og etnologi gjennom å benytte Arne Lie Christensens bok Den 
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norske byggeskikken.  Hus og bolig på landsbygda fra middelalderen til vår egen tid, og hans 

referanse til Eilert Sundt.   

Videre i del I definerer jeg begrepet interiørvern blant annet ved hjelp av Salvador Muñoz Viñas 

bok fra 2005, Contemporary Theory of Conservation, og refererer også til den aktuelle 

mediedebatten om vern av et nasjonalt viktig interiør som Nasjonalgalleriet. 

 

Del I avsluttes med å redegjøre for hvilken vernebeskyttelse et interiør kan ha,  belyst ved en 

gjennomgang og beskrivelse av lov og regelverk som omhandler vern av interiør og inventar. 

 

I Del II drøfter jeg interiørets posisjon innen kulturminnevernet, samt konsekvenser av ulike 

former for bruk av vernete interiører.  Jeg drøfter verdikriterier som benyttes av 

kulturminnemyndigheter i dag og deres relevans for vern av interiører.  Historisk og nåtidig 

verditenkning drøftes med særlig referanse til artikler av Alois Riegl (1903), Dag Myklebust 

(1981), og Ulf Holmene (2008) samt Jørn Holmes bøker om kulturminnevern (2005). 

 

I drøftingen av interiørets immaterielle verdi som kulturminne brukes særlig referanse til 

Laurajane Smiths bok ”Uses of heritage”(2006), i tillegg til Odd Arne Berkaaks analyse av 

UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven (2010). Også i denne 

sammenhengen, som i avsnittet over,  er Dag Myklebust artikkel i Fortidsminneforeningens årbok 

1981 brukt som referanse, i tillegg til blant annet Terje Planke (2008). 

 

I kapittel 4 om bruk av kulturminner drøftes  ulike former for bruk og ulike forståelsesmodeller av 

hva bruk av kulturminner betyr.  Jeg støtter meg på historiske referanser som Viollet-Le-Duc 

(1866),  John Ruskin(1888) og Alois Riegl (1903), og på offentlige utredninger som 

Stortingsmelding nr. 16 Leve med kulturminner,  NOU 2002:1 Fortid former framtid og 

Stortingsmelding nr. 49 Framtidas museum.   Ulike former for bruksverdi drøftes med referanser 

til blant annet Dag Myklebust (1981 og 1984),  Salvador Muñoz Viñas (2005), Torbjørn Eggen 

(2007) og Geir Thomas Risaasen (2005)  

 

 

Del III  drøfter fredning og konsekvenser fredning av interiør og inventar  får for bruk i 

Ullevålsveien 5 og St. Olavs gate 1 på grunnlag av undersøkelsene i Del I.  Her redegjør jeg for 

byantikvarens  fredningsforslag og institusjonenes og bygningenes historie som er grunnlaget for 

forslaget.  Jeg søtter meg her på samtaler med saksbehandler hos byantikvaren Mathilde Sprovin 

og på byantikvarens dokumentasjonsmateriale vedrørende fredningen. 
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Som kilde for historikk benytter jeg litteratur om SHKS’ historie, som  Anders Krogvigs ”Fra den 

gamle Tegneskole 1818-1918” (1918), Øistein Parmanns bok ”Tegneskolen gjennom 150 

år”(1969), jubileumsskriftet ”SHKS Kunst & Design i 175 år” (1993),  og Ragnhild Magnussens 

bok ”Historien om et hus” (2003).  Stoff om raderverkstedet har jeg funnet særlig i en artikkel 

skrevet av Sissel Helliesen (1988),  og jeg har hatt samtale med Dag Hofseth, nåværende leder av 

verkstedet.   Om bygningen og skolen er ytterligere informasjon innhentet i tegnings- og 

fotomateriale funnet i Ullevålsveien 5 forbindelse med flyttingen av skolen. Dette materialet er nå 

levert Statsarkivet i Oslo.    

 

Siden hovedvekten i oppgavens Del III er lagt på SHKS og Ullevålsveien 5, er 

Kunstindustrimuseets historie mindre utførlig omtalt.  Her støtter jeg meg dels på Thor B. 

Kiellands jubileumsbok om museet (1953), dels på ovennevnte jubileumsskrift fra 1993 og på 

Magnussen (2003)  

Ved siden av egen opplevelse av sted og virksomhet gjennom mitt arbeid ved SHKS i mange år, 

har befaringer og egen fotodokumentasjon i forbindelse med skolens flytting vært viktig for 

utformingen av oppgaven. 

 

 
         Ullevålsveien 5  1904 
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 Interiør med empiremøblement.  Maleri Vilhelm Hammershøi.   
 

 
 

DEL I 
 

DEFINISJONER OG REGELVERK 
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    Gipskopi av søylekaptiél.  Korridor i Ullevålsveien 5 
    Foreslått fredet. 

 
 
 

KAPITTEL  1    

DEFINISJONER 
 

 

Uttrykket interiørvern har i de senere år blitt brukt om vern av de innvendige rom i verneverdige 

bygg.  Det er tatt i bruk av vernemyndigheter og andre, uten at uttrykket er klart definert.  En 

avklaring av hva interiørvern er, er nødvendig for å drøfte premisser, kriterier og konsekvenser  

for vern bruk av vernede interiører.  Begrepet interiørvern er sammensatt av to ord, interiør og 

vern.  Det kan ikke forstås uten at begrepet interiør først defineres, for hva er det som skal vernes?  

Det må avklares før det blir mulig å definere ordet interiørvern.  

  

 

INTERIØR   

Interiør er ikke et ord som brukes i kulturminneloven.  Loven bruker ordene fast inventar og løst 

inventar (§ 15), og møbler og annet innbo eller løsøre (§23)9.  Ordet interiør brukes imidlertid 

stadig oftere i fredningssaker, og i den nye plan- og bygningslovens §12-7 er ordet interiør nevnt 

som en mulig hensynssone forbindelse med bestemmelser i reguleringsplan,10 og det brukes i 

statens landsverneplaner.  

 

I moderne dagligtale brukes ordet interiør om det helhetlige visuelle inntrykket av rom inne i 

bygninger, med både løst og fast inventar, og det forbindes ofte med salg og markedsføring av 

                                                
9 Lov om kulturminner av 09.06.1978 
10 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27.06.2008, §12-7 pkt. 6. 



 
AHO - Erfaringsbasert master i arkitekturvern 2008-2011.   Ellen S. Klingenberg   30.11.2010 

 

 15 

produkter til hjemmet.. Ordet interiør på engelsk - interior - betyr "indre" (inner)  av latinsk inter, 

som defineres til "mellom" (between), eller "innenfor" (within)11.   I ordene "mellom" og 

"innenfor" ligger at det er noe som er avgrenset av - eller omsluttet av - noe annet, og har sin 

motsetning i ordet eksteriør, som betegner det ytre eller utsiden.  Ordet interiør kan tolkes i mange 

retninger, det har uklare grenser og kan defineres på mange måter, avhengig av ståsted.  John Pile 

skriver i  innledningen til sin omfattende bok  A History of Interior Design at  

[...] interior design is a field with unclear boundaries, overlapping as it does the realms 
of construction, architecture, art, the crafts, [...], and what is now called ”product 
design”,[...]12   

 

I moderne kontraktspraksis ved planlegging og oppføring av bygninger er det vanlig å begrense 

betegnelsen interiør til å beskrive innvendige overflater på vegger, gulv og tak, samt bygningsfast 

inventar, men utelukke alt flyttbart inventar.  En slik oppdeling kan være en hensiktsmessig for å 

gjennomføre en kompleks byggeprosess.  Men når bygget er ferdig og skal tas i bruk og danne 

rammen om menneskers liv og virksomhet,  er en slik avgrensning av interiørbegrepet ikke 

tilstrekkelig, og den hindrer en forståelse av hva som er interiørets karakter og verdi som kulturelt 

uttrykk.  Uten at interiøret forstås som en helhet som består av både rommet i arkitekturen og 

gjenstandene i rommet blir fortellingen mangelfull.  Likevel brukes denne mangelfulle 

definisjonen av interiør også i kulturminnevernet.  Det gjør at kulturminnelovens definisjon (§2): 

"spor etter menneskelig virksomhet" om interiøret som kulturminne blir mangelfull.   

 

Jeg vil argumentere for at interiøret er mer enn innsiden av arkitekturen, det inneholder i tillegg 

både faste og løse gjenstander,  og det inneholder immaterielle verdier som handling og fortelling.  

  

I det følgende vil jeg definere begrepet interiør ut fra to synsvinkler: på den ene siden det fysiske 

interiøret, som materiell del av arkitekturen som også rommer en sammenstilling av 

enkeltobjekter.  Og på den andre siden er interiøret en immateriell fortelling og handlingsrom.  De 

to synsvinklene er hver for seg ikke tilstrekkelig dekkende for hva interiøret er, men de utfyller 

hverandre og er ulike betraktningsmåter av samme virkelighet. 

 

 Det intime rommet og det fysiske interiøret    

Interiøret definert som rommet "mellom" eller "innenfor" veggene antyder en nærhet mellom 

rommet og flatene som avgrenser det.  Å være "innenfor" innebærer større eller mindre grad av 

intimitet, fra det aller nærmeste til det fjerne og allmenne. Klærne vi bærer er det mest intime 

rommet  vi er inne i;  de rommer meg, og jeg opplever dem på ulike måter - behagelige, 

                                                
11 Webster's New Twentieth Century Dictionary 1970 
12 Pile, John, A History of Interior Design, London: Laurence King Publishing Ltd. 2005 s.10.  
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funksjonelle, og de representerer meg og viser meg til omverdenen. Jeg bærer klærne, de er intimt 

nær meg og er min 'ytterhud' - jeg opplever å være inne i dem, uten at jeg kan se 'rommet' jeg er i. 

"Clothing and textiles have a particularly intimate quality  because they lie next to the skin and 

inhabit the spaces  of private life helping to negotiate the inner self with the outside world."13 Judy 

Attfield er her inne på Merleau-Pontys ideer beskrevet i Kroppens Fenomenologi.  

 

Grader av romlig intimitet vil jeg beskrive slik: Utenfor klærne er jeg inne i et større rom, 

interiøret, som er innenfor bygningens beskyttende 'hud'. Rommet jeg ser rundt meg, beveger meg 

i og opplever med alle sanser, kan ikke gripes i ett blikk fordi det er rundt meg på alle kanter.  

Interiøret rommer en intimitet - jeg er omsluttet av det;  tett på eller fjernt - det kan være mer eller 

mindre privat, og skjerme meg i større eller mindre grad, avhengig av interiørets størrelse, form og 

funksjon.  Det er jeg - subjektet - som opplever intimitet.  Subjektiv opplevelse er en forutsetning 

for intimitet;  uten mennesket som opplever finnes ingen intimitet. 

 

En enda bredere tolkning av rom å være "inne i" er rommet mellom bygningene eller i landskapet.  

Dette er også rom som kan oppleves mer eller mindre intimt, levelig, funksjonelt osv.  "The basic 

property of man-made places is [...] concentrations and enclosure."14  Norberg-Schulz skriver om 

"place" - stedet - i sammenheng med landskapet i "Genius Loci".   Hans omtale av "stedet" og 

referansen til Heidegger er langt på vei like relevant for det nære rommet - interiøret som rommet 

omsluttet av bygningen er en parallell til landskapsrommet og byrommet.  Landskapets og byens 

rom holder jeg utenfor denne oppgavens ramme.  

 

 Innsiden av arkitekturen    

Som nevnt er én definisjon av interiør - om enn ikke dekkende - betegnelsen på innsiden av 

arkitekturen - arkitektur  da forstått som en romdannende konstruksjon med en utside og en 

innside.  Interiøret oppfattes av mange utelukkende som rommet omsluttet av bygningens 

konstruksjon og 'hud', altså som del av arkitekturen.  Christian Norberg-Schulz skrev i Intentions 

in architecture fra 1965:  "The interior evidently is a primary aspect of the architectural totality .  

It therefore necessarily belongs directly to the task of the architect [...] The division in exterior 

and interior is not meaningful in this context."15  Han så interiøret som uløselig knyttet til 

arkitekturen.   Når det kom til komplettering av interiøret skrev han at arkitekten har behov for 

assistanse av 'designere' (hans gåsetegn).  Han avgrenset dermed arkitektens ansvar for 

arkitekturen til den faste innsiden av byggverket, mens alt det som må tillegges for at bygget skal 

kunne brukes til sitt formål, var noe arkitekten ved hjelp av andre kunne legge til.  Han satte et 
                                                
13 Attfield, Judy, Wild Things, The Material Culture of Everyday Life, Oxford: Berg Publishers 2000, s. 121. 
14 Norberg-Schulz, Christian, Genius Loci, London: Academy Editions, 1980, s.10. 
15 Norberg-Schulz, Christian, Intentions in Architecture, Oslo: Universitetsforlaget  1965, s. 204.   
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skille mellom den faste innsiden av byggverket og gjenstandene i bygget som var av flyttbar 

karakter.   Eero Saarinen var mer inkluderende i sin definisjon. Han skal i 1959 ha sagt:   

I think of architecture as the total of man's physical environment. [...] It is the total of 
everything we have around us, starting from the largest city plan, [...] down to the 
building and house we work and live in and does not end until we consider the chair we 
sit in and the ashtray we dump our pipe in.16   
 

Riktignok konstaterte han at arkitekten praktiserer bare et smalt segment av den arkitektoniske 

helheten, men tilskriver det historiens tilfeldigheter, for gjenstandene i interiøret hører med for at 

arkitekturen skal bli hel.   

 

Elias Cornell beskriver forholdet mellom det ytre og det indre av arkitekturen slik: ”Varje 

byggnadsverk […] uppfattar vi som en helhet.  Helheten är odelbar, men den har två sidor:  den 

yttre, exteriören, med fasader inför oss och den inre med rum omkring oss.”17  Når Cornell sier at 

helheten i byggverket er udelbar, begrenser han interiøret, på samme måte som Norberg-Schulz, 

til innsiden av et byggverk.  Det er ”den inre med rum omkring oss” som utgjorde interiøret.  

Mens Saarinen inkluderte også rommets gjenstander som del av arkitekturen, stanser Norberg-

Schulz og Cornell ved innsiden av veggen. 

 

John Pile beskriver interiørhistorien som rom med møbler og gjenstander, men han deler historien 

inn etter arkitekturens kategorier og begrunner dette med at interiøret er omsluttet av arkitektur: 

"Interiors are an integral part of the structure that contain them - usually buildings.  This means 

that interior design is inextricably linked to architecture and can only be studied within an 

architectural context."18   

 

 Fysiske rammer om menneskers liv    

Arkitekturens funksjon er å tilrettelegge de fysiske, faste rammene omkring menneskers liv.  

Interiørarkitektur supplerer arkitekturen i forming av rommene, overflater og gjenstander som gjør 

rommene brukelige og forteller om menneskers liv og virksomhet. "Rommet og gjenstandene og 

brukbarheten kan ikke skilles når hele kompleksets "behov" skal uttrykkes." Det skrev Arne 

Korsmo i 1952 i en omtale av utdanningen i interiørarkitektur som han var ansvarlig for ved 

SHKS.19  Fortellingen om liv og virksomhet uttrykkes i rommets overflater og gjenstander, enten 

                                                
16 Saarinen, Aline B. red. Eero Saarinen on his Work, New Haven 1962 p.5, referert i Munch, Anders W., 
Throughout any Scale, artikkel i Scandinavian Journal of Design History, København: Rhodos International 
Sciende and Art Publishers, 2004 vol 14, s. 23 
17 Cornell, Elias, Rummet i arkitekturen – historia och nutid, Stockholm: Norstedts 1996, s.25 
18 Pile, John, A History of Interior Design, London: Laurence King Publishing, 2005, s. 11. 
19 Korsmo, Arne, Hjemmets Mekano, artikkel i Byggekunst 16-7/1952,s. 272. 
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de er faste deler av arkitekturen eller de er flyttbare.  Til sammen skaper arkitekturen og interiøret 

en sanselig opplevelse og atmosfære i rommet.   

 

De flyttbare gjenstandenes betydning for helheten i interiøret må ikke undervurderes. Peter 

Cornell har skrevet en liten bok han har kalt "Saker.  Om tingens synlighet".20 I den skriver han at 

"Det är i sin konkreta, fysiska närvaro som tingen alstrar intensiva sinnliga förnimmelser"21.  Han 

refererer her til Marcel Prousts roman På spor av den tapte tid, hvor synsopplevelsen av de små 

hverdagslige tingene spiller en hovedrolle for handlingen.  Både tingene og rommet skaper 

fortellingen, fornemmelsen og handlingen. 

 

Levetid og endringstakt er ulike for interiører og bygninger.  En anerkjent designhistoriker som 

Penny Sparke skriver i sin bok "The Modern Interior"  at interiøret kan bli forstått på mange måter 

- som forestilling (image), som en samling materielle objekter eller som rom.   Som en samling 

objekter kjennetegnes interiører av en kontinuerlig endring.  "they are constantly being modified 

as life goes on within them,"22  som Sparke skriver.  Møbler og andre gjenstandene utsettes for 

stadig endring, ettersom bruken endres, møbler og tekstiler slites, fjernes og erstattes, og ettersom 

mote og smak skifter.  I interiører forbrukes gjenstander i stadig økende takt- mote i interiører 

skifter i dag nesten like hurtig som klesmoten.  Interiøret gjennomgår endringer stadig oftere enn 

selve bygningen.   

 

I større grad enn for bygninger preges også interiøret  av mange ulike tider samtidig fordi 

gjenstander anskaffes, flyttes og fjernes.  Gjenstander fra bare én bestemt stilepoke er ikke det 

som kjennetegner et levende interiør i bruk.  Det er gjerne preget av gjenstander fra både fortid og 

nåtid, og fra ulike steder,  som forteller om levd liv til ulike tider og i ulike generasjoner.  Edward 

Hollis skriver at "[...] while interiors are generally contained by architecture, they are not exactly 

the same thing, and may not be so neatly slotted into a progressive narrative of history."23   Han 

peker på at det levende interiøret er elementer og gjenstander som er samlet  over lang tid og fra 

mange steder, og dermed ikke passer inn i den tradisjonelle kategorisering av stilarter og lineær 

historiebeskrivelse som John Pile bruker.  

 

                                                
20 Cornell, Peter, Saker. Om tingens synlighet, *Gidlunds, 1993,   
21 ibid. s. 14 
22 Sparke, Penny, The Modern Interior, London: Reaktion Books 2008 s.12 
23 Hollis, Edward, The House of Life and the Memory Palace; Some thoughts on the Historiographie of 
Interiors, artikkel i Interiors, Volume 1 nr. 1-2, Berg Publishers, 2010 s. 107 
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Det helt stilrene interiør finnes helst i epoke-rom (period rooms) i museer, skapt av 

kunsthistorikere, og i arkitekturtidsskrifter og designmagasiner.  Felles for dem er at de uttrykker 

et "fryst" tidspunkt, en idealisert estetikk og ikke en levende, sann fortelling om liv og virksomhet.   

 

Mange har gitt sine definisjoner av hva interiøret er og av forholdet mellom interiøret, 

gjenstandene og arkitekturen.  I Bauhaus-tradisjonen betraktes interiøret, inventaret og bygningen 

som en enhet. Sosiolog og filosof Henri Lefebvre skrev dette:  

"The Bauhaus people understood that things could not be created independently of each 
other in space, whether movable (furniture) or fixed (buildings), without taking into 
account their interrelationships and their relationship to the whole."24   

Min definisjon av det fysiske interiøret, inventaret og arkitektur som et hele har således en lang 

tradisjon.  

 

 Interiøret som fortelling 

 
 Lekselesing ved lampelys, maleri av Harriet Backer 1890 

"Men kan ikke veggene snakke?  Er det ikke slik at huset vårt, rommets innredning og utsmykning, tingene og 
redskapene våre, tekstiler, farger, og personlige uttrykksformer forteller en historie om valg og prioriteringer, 
om tidsånd og ressurser, og om hvordan vi til enhver tid har formet våre liv?"25 
 
Gunvor Øverland Bergan og Trinelise Dysthe 

 
                                                
24 Lefebvre, Henri,The Production of Space, Oxford: Blackwell Publishing, 1991, s. 124-125. 
25 Bergan, Gunvor Øverland og Trinelise Dysthe, Hjemme i Norge, tradisjon og fornyelse, Oslo: J.W. 
Cappelen Forlag a.s.,1994, s. 17. 
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Fordi interiøret er så nært knyttet til menneskers kultur og handlinger, levd liv  og sosiale 

relasjoner,  er det handlingsfortellende elementet i interiøret viktig.  En fortelling er i seg selv 

uhåndgripelig, og i interiøret knyttes fortellingen til gjenstander fra mange tider og steder.   

 

Norberg-Schulz skrev i 1994 et lite innlegg i Byggekunst som han kalte Veggen. Her skriver han 

ironisk at veggen er det som står igjen som arkitektens domene, når landskapsarkitekten tar seg av 

det som er utenfor og interiørarkitekten det som er innenfor veggen.   Riktignok sier han at veggen 

jo er det som bygges, og derfor det viktigste.  Han har moderert sitt syn på interiøret, trolig fordi 

han hadde utviklet en mer fenomenologisk tilnærming til arkitekturen, og sier at selv om skillet 

mellom arkitekturområdene ikke er til å unngå, må vi innse at alle tre har et felles grunnlag.   "Det 

betyr for det  første å erkjenne at arkitekturen er en helhet fra det store til det lille, det vil si fra 

landskap til interiør.  For det annet innebærer det å forstå denne helheten som et liv som finner 

sted."26  At et liv finner sted forutsetter et subjekt som lever, opplever og handler i denne helheten.  

Stedet, eller interiøret, kan derfor bare forstås som en bakgrunn for menneskers liv, opplevelser og 

handlinger.   

Interiøret er komplekst og vanskelig å gripe fordi det har både en abstrakt og en fysisk, konkret 

side.  Sparke refererer til Charles Rice, som drøfter uttrykket "dobbelt interiør" (double interior), 

hentet fra Walter Benjamin, og beskriver det som "both a physical, three-dimensional space, as 

well as an image"27 Det er som idé (image) at interiøret forteller om menneskers liv og 

virksomhet.  Norberg-Schulz har beskrevet den immaterielle siden av arkitekturen i sin arkitektur-

fenomenologi.  "But space can mean many things.  [...] we may distinguish between two uses:  

space as three-dimensional geometry, and space as perceptual field."28  Parallellen er tydelig til 

tosidigheten ved interiøret som Sparke beskriver. 

 

Juhani Pallasmaa bruker uttrykket eksistensielt rom om det immaterielle rommet vi lever i, som er 

noe annet enn det fysiske, geometriske rommet.   

In order to distinguish the lived space from the physical and geometrical space, it can be 
called lived, or existential space. Existential space is structured on the basis of meanings 
and values reflected upon it by an individual or group, either consciously or 
unconsciously;[…]29  
 

Interiøret som fortelling er nær knyttet til etnologien.  Arne Lie-Christensen beskriver bygninger 

og interiør som en følge av menneskenes levemåte, sosiale liv og skikker i boken Den norske 
                                                
26 Norberg-Schulz, Christian, Veggen, innlegg i  Byggekunst 8/94 s. 494 
27 Rice, Charles i The Emergence of the Interior: Architecture, Modernity, Domecticity, London and New 
York, 2007.  (Referanse hentet fra Sparke, 2008) 
28 Norberg-Schulz, Christian, Genius Loci, London: Academy Editions, 1980 s. 11. 

29 Pallasmaa, Juhani, The Thinking Hand. Existential and Embodied Wisdom in Architecture, Chichester 
UK: John Wiley & Sons 2009, s.128. 
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byggeskikken.  Der beskriver han menneskenes kultur og virksomhet gjennom tidene,  og de 

materielle sporene - det fysiske interiøret og gjenstandene - som resultat av det immaterielle som 

ligger i kulturen. 30  I Harry Fetts bok Gamle norske hjem. Hus og bohave31 heter det "Tid og folk 

gjenspeiler sig i sine boliger, [...] og nutildags kan man ofte kjende individet igjen i hans maade 

at indrette sit hjem paa."32  Interiøret forteller mye om individene som bor der, også om det ikke-

materielle i deres kultur. 

 

Lie-Christensen refererer til Eilert Sundt som på midten av 1800-tallet skapte begrepet byggeskikk 

og knyttet det sammen med boskikk.  (Sundts bok Om bygningsskikken på landet i Norge kom ut i 

1862). Lie-Christensen skriver i forordet til sin bok:   

For Eilert Sundt hadde mennesket vært både kulturskaper og kulturbærer.  Han var like 
opptatt av nyskaping som tradisjon.  Etter Sundts tid ble den bygningshistoriske 
forskningen mer tilbakeskuende og knyttet til tradisjon og kulturminnevern, og linjene ble 
i mindre grad trukket fram til forskernes egen samtid.33   
 

Selve fortellingen om levd liv og virksomhet som levende kultur kom etter Sundts tid i 

bakgrunnen i kulturminnevernet, til fordel for prioritering av de materielle sporene og 

dokumentasjon av bygningshistorie og teknikkhistorie.   Det kan trekkes en  forbindelse fra 

Sundts interesse for bevaring av samtidens levende kultur til det holistiske syn på kulturminner 

som Laurajane Smith står for, som bryter med den tradisjonelle bevaringsteori om kulturminner 

som materielle objekter fra fortiden.  (Se kapittel 3).   

 

Norberg-Schulz uttrykker forbindelsen mellom det fysiske stedet og stedets mening på denne 

måten:  ”To create a place means to express the essence of being.  The man-made environment 

where he lives is not a mere practical tool or the result of arbitrary happenings, it has structure 

and embodies meanings…..”34  Å forklare interiøret som utelukkende et fysisk sted med materielle 

ting, er ikke tilstrekkelig til å favne interiørets mening. Den knytter seg til kultur som fortelling og 

handling, som begge er utenfor det konkrete og målbare.  I artikkelen Mellomrommet, som 

omhandlet fagområdet interiørarkitektur ved Kunsthøgskolen i Oslo, skrev jeg i 2005: 

Interiørarkitektur handler om det som går ut over byggverket selv - om  handlingen, 
opplevelsen av rommet, elementer og gjenstander i rommet og mellomrommet mellom 

                                                
30 Lie-Christensen, Arne, Den norske byggeskikken, Hus og bolig på landsbygda fra middelalderen til vår 
egen tid, Oslo: Pax Forlag AS 1995, 
31 Fett, Harry, Gamle norske hjem. Hus og bohave, Kristiania: Norsk Folkemuseum 1906  
32 ibid. s.1 
33 Lie-Christensen, Arne, Den norske byggeskikken, Hus og bolig på landsbygda fra middelalderen til vår 
egen tid, Oslo: Pax Forlag AS 1995, s.5 
34 Norberg-Schulz,Christian, Genius Loci, London: Academi Editions, 1980 s. 50 
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dem.  Handlingen er interiørarkitekturens utgangspunkt[...]  Det er i mellomrommet [...] 
at handlingen utspiller seg.35 

Med mellomrommet mener jeg den fortelling og mening som interiøret må forstås ut fra. Interiøret 

fins i mellomrommet mellom det materielle og det immaterielle, og er broen mellom arkitektur og 

kultur.  Interiøret som fenomen er et lite utforsket område som kan studeres i lys av 

fenomenologisk teori, som formulert av blant andre Martin Heidegger og Walter Benjamin.  

Norberg-Schulz  brukte uttrykket 'genius loci'  om 'stedets ånd' og skrev om arkitektur i landskap 

og byer.  En tilsvarende betegnelse - et 'genius domi'  - 'husets ånd' - kan utrykke interiøret. 

INTERIØRVERN 

Ordet interiørvern er stadig oftere i bruk både i offentlige dokumenter og i den alminnelige 

diskusjon om vern av kulturminner.  I Riksantikvarens veiledning vedrørende det sektorvise 

landsverneplanarbeidet36  defineres begrepet slik:  Interiørvern kan defineres som vern av et 

interiør i den hensikt å bevare det som et kulturminne.  Hva er så et kulturminne?  

Kulturminnelovens §2 definerer kulturminner som "alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt 

fysiske miljø[...]." Det er en svært vid definisjon.  Loven knytter riktignok begrepet til steder det 

knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til, og den begrenser omfanget av vern til 

kulturhistorisk eller arkitektonisk verdifulle kulturminner (kml §2). 

 

 Kulturminne 

Jeg vil nærme meg en definisjon av ordet kulturminne fra en etymologisk side. Det er sammensatt 

av to ord, kultur og minne, og direkte tolket betyr det minne om kultur.  Den første delen av ordet 

kulturminne er kultur (fra latin cultura). Ordboken definerer ordet kultur til å bety bl.a. dyrking, 

foredling, dannelse; sivilisasjon; et samfunns samlede åndelige og materielle virksomhet.37  Ordet 

i seg selv innebærer altså både en åndelig, eller abstrakt, og en konkret, materiell mening.  I 

kulturminnelovens definisjon er den åndelige dimensjonen i ordet kultur ikke nærmere definert, 

men er lagt inn i noe materielt som det knytter seg tro eller tradisjon til.   

  

Ordet kulturminnes andre del er minne.  Hva er et minne?  Et minne har, i liket med ordet kultur, 

både en konkret og en abstrakt betydning.  I konkret betydning er det et objekt eller et sted som 

det knytter seg hendelser, handlinger eller personer til.  I abstrakt betydning finnes minner i 

                                                
35 Klingenberg, Ellen S., "Mellomrommet", artikkel i Designkompetanse. Utvikling, forskning og undervisning. 
Red. Astrid Skjerven, Oslo:  Kunsthøgskolen i Oslo, 2005 s.91 
 
36 Riksantikvaren, Veileder om de avsluttende faser i landsverneplanarbeidet - katalog, prosess og 
avslutning, http://www.riksantikvaren.no/filestore/VeilederomdeavsluttendefaserLVP.pdf, lastet ned 
21.06.2010. 
 
37 Taule, Ragnvald, Escolas ordbok, 2008 
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ethvert menneske; det er en del av menneskenes livsopplevelse. Verbet å minnes forutsetter et 

subjekt som opplever.  Å minnes er å fremkalle historier, kunnskap og følelser fra tidligere tid.  

Minnene er en del av menneskers liv til enhver tid, også i nåtiden.  De brukes til å tolke og forstå 

livet vi lever nå i lys av tidligere erfaringer og opplevelser.  

 

Kulturminneloven definerer kulturminner som spor.  Dette ordet kan også tolkes både konkret 

fysisk som i loven, men også abstrakt, som spor i menneskesinnet.  Når loven knytter ordene 

fysiske miljø og lokaliteter til ordene kulturminner og spor, blir disse ordene kun konkrete og 

indikerer at loven dekker bare fysiske minner og spor etter immaterielle begreper som hendelser, 

tro eller tradisjon.   

 

Loven er kulturminnemyndighetens rettesnor ved behandling av verneverdige kulturminner. Om, 

og i tilfelle hvordan, fysiske spor kan formidle et kulturminnes immaterielle verdier er en 

utfordring, slik som kulturminneloven er formulert.  Som tidligere argumentert, er interiøret i høy 

grad knyttet til immaterielle verdier, og i min definisjon omfatter interiøret både fast byggverk og 

løse gjenstander.  Vern av interiører er etter kulturminneloven er derfor ikke enkelt. "Vern av 

interiører er en særlig utfordring!"  som Fortidsminneforeningens generalsekretær Elisabeth Seip 

skriver i foreningens Årbok 2009.38   

 

I samme årbok skriver Morten Stige om hvor vanskelig vern av interiører kan være, for  "Det er i 

realiteten sammenhengen mellom driften og interiøret som er bevaringsverdig."39  Han peker på 

paradokset som oppstår ved vern av interiør i forretningslokaler og andre næringslokaler.  Det 

verneverdige interiøret er komplekst, sammensatt som det er av både arkitektur-, kultur-, sosial- 

og noen ganger også kunsthistorie.  En bygning kan bevares som autentisk objekt; det samme kan 

en enkelt gjenstand eller et møbel.  I et interiør er det også selve sammenstillingen av 

gjenstandene som utgjør det verneverdige.  Ytterligere komplisert blir det når det egentlig er selve 

bruken av interiøret som bør vernes, når rommet og gjenstandene er rammen omkring opplevelsen 

av en verneverdig fortelling om liv og virksomhet. 

 

 'Intersubjektivisme' og funksjon 

Kulturminnets fortelling er knyttet til subjekter i historisk tid, og opplevelsen av kulturminnet er 

knyttet til subjekter som opplever det som minne i dag.   Salvador Muñoz Viñas sier at et 

(kultur)minne ikke har objektiv verdi.  Han bruker uttrykket 'intersubjektivisme' om den felles 

forståelse og mening vi som subjekter i dag tillegger kulturminnene.   
                                                
38 Seip, Elisabeth, i FMF årbok 2009 Interiører og gjenstander, s. 17 
39 Stige, Morten, ”Noen momenter om virkemidler for interiørvern”. I  Fortidsminneforeningens årbok 2009 – 
Interiører og gjenstander, Oslo: 2009 



 
AHO - Erfaringsbasert master i arkitekturvern 2008-2011.   Ellen S. Klingenberg   30.11.2010 

 

 24 

Collective meanings occur because there is a basic agreement on the part of the 
interpreters on what a symbol means.  Meanings [...] exist because subjects interpret 
them; meanings depend on subjects and are produced by subjects. [...] They are 
conservation objects because a number of people agree that they have desirable social, 
private or scientific meanings, not because of their material features; [...]  Inter-
subjectivism in conservation can be viewed as a consequence of agreements among the 
subjects for whom the objects have meanings. 40   

[...] societies protect these objects, not because of the objects themselves, but because of 
the intangible, symbolic effects an unwarranted alteration might have upon the subjects 
that make up that society.41  

Vern av interiør er komplekst fordi det verneverdige ofte handler om menneskers liv og 

handlinger, om interiørets funksjon.  Mens funksjon på overordnet nivå knytter seg til 

bygningsarkitekturen, er funksjon på det nære nivået knyttet til rommet og bruken av gjenstander 

som rommet inneholder.  Hvis rommet vernes uten disse gjenstandene, mister det mye av sin verdi 

som kulturminne.   En diskusjon om interiørvern handler derfor om mer enn vern av bygningens 

innside, det handler også om vern av interiørets funksjon og bruk. 

  

Den aktuelle diskusjonen om fredning og flytting av Nasjonalgalleriet setter problemstillingen om 

interiørvern på spissen.  Mange mener det er meningsløst å frede bygningen uten at også 

funksjonen som museum for kunst bevares.  Kunstsosiologen Dag Solhjell mener bygningen uten 

sin opprinnelige funksjon vil halveres i verdi som kulturminne og vil forby bruksendring 

(Aftenposten 27.09.2010). Kunsthistoriker Hans-Henrik Egede-Nissen skrev i samme avis42 

anklagende om tidligere kulturminister Trond Giskes plan om å flytte galleriet: 

Autentisiteten kan kompromitteres like sterkt av endret bruk som av materielle endringer. 
[...] Hvis alt vi bevarer er bygningenes kropper, hvordan passer da argumentene om 
identitet og kulturell kontinuitet på den 'kulturarv' som blir resultatet?  Hvorfor foregi å 
være så opptatt av kulturell identitet og kontinuitet, hvis det allikevel bare er bevaring av 
materialitet som gjelder? 

I et senere innlegg (22.9.2010) skrev han at museets funksjon er "en vesentlig del av et 

kulturminnes autentisitet".  Kåre Willoch skrev om interiøret i Nasjonalgalleriet at "Her utgjør 

bygning og gjenstander en kulturhistorisk enhet."43 Riksantikvar Jørn Holme har svart på 

innleggene at samlingene, det vil si museumssamlingen,  ikke kan fredes.  Diskusjonen fortsetter 

fremdeles.  Hva interiørvern er og hvor omfattende vern av interiør skal være, er en stadig aktuell 

debatt.   

 

                                                

 
40 Munoz Vinas, Salvador, Contemporary theory of conservation, Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 
2005, s. 152-153. 
41 ibid. s, 160 
42 Egede-Nissen, Hans-Henrik, "Kulturminner uten innhold", Aftenposten Kultursidene 28.03.2010, s. 5 
43 Willoch, Kåre, innlegg i Aftenposten Kultur, 10.10.2010 s. 5 
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    Original dørvrider Ullevålsveien 5 

 
 

KAPITTEL 2    

HVILKET VERN HAR INTERIØRET? 
 

 

Interiører kan vernes på flere måter.  De fleste interiører som kunne defineres som verneverdige, 

har ikke et offentlig vern, men brukes av private og offentlige eiere med større eller mindre 

interesse for verneverdier, og mange forsvinner gradvis gjennom utskiftning av gjenstander, 

ombygninger som følge av krav til moderne komfort eller av endret bruk.  Det medfører endring 

av rominndelinger, overflater og bygningselementer som vinduer og dører.  Men noen private 

interiører vernes av 'familienostalgiske' grunner og brukes og vedlikeholdes med respekt og 

ansvarlighet for å videreføre tradisjon og historie til senere generasjoner.  Eller interiørene har 

ikke blitt endret gjennom tidene av økonomiske eller andre grunner, og blir på den måten en 

dokumentasjon av levd liv i en tapt tid.  Slike interiører kan etter hvert få offentlig status som 

verneverdige og får beskyttelse gjennom lovverket, men kan fortsatt være i  bruk som før.  Og 

noen interiører blir vernet som museum og blir til "fryste" tidspunkt, som historisk minne om 

fortiden.   

 

Interiører og bygninger som samfunnets fellesskap har vurdert som verneverdige, kan få ulike 

former for vern. Lovfestet vern av interiører kan skje i medhold av to norske lover, 

kulturminneloven og plan- og bygningsloven.  Det strengeste vernet er fredning etter 

kulturminneloven.  Den nye plan- og bygningsloven kan verne kulturminner som defineres som 

spesielle hensynssoner i kommunale reguleringsplaner.  Dette vernet er ikke like strengt som 

fredning, men gir kommunale myndigheter mulighet til å legge restriksjoner på bruk og endring 

av verneverdige kulturminner , eventuelt igangsette fredning etter kulturminneloven.  
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Verneverdige interiører og bygninger i statens eie blir i dag vernet gjennom statlige verneplaner.   

I det følgende er en oversikt over de ulike former for vern som interiører kan omfattes av. 

 

 

KULTURMINNELOVEN 

Interiører kan fredes i henhold til Lov om kulturminner av 1978, sist endret 2009.  

Kulturminnelovens hensikt er å ta vare på kulturminner [...]med deres egenart 

og variasjon [...]  som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og 

ressursforvaltning (§1),  og sier det er et nasjonalt ansvar å ta vare på dette.  Med kulturminner 

menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø (§2).   Loven hjemler bare én 

kategori vern, nemlig fredning.  Kulturminner som vernes etter kulturmineloven er fortrinnsvis 

minner av nasjonal verdi, uten at lovens tekst sier dette eksplisitt.  

 

 Dommen om barfrøstua på Koppang 

Ifølge dagens kulturminnelov (av 1978, sist endret 2009) inngår interiør som del av verneverdige 

byggverk.  Før loven av 1978 var inventar ikke spesielt nevnt som fredningsverdig.  Den tidligere 

lov om bygningsfredning av 1920 skilte ikke mellom bygning og interiør44, og de færreste 

fredninger ble det knyttet egne fredningsbestemmelser til som kunne gi nødvendige presiseringer 

for vern av interiøret.  Loven kunne omtale bygninger ”eller luter av bygninger”som ”hev serlegt 

kunstverd eller historisk verd”.45   Det har siden vært en tolkningssak hvorvidt møbler og fast 

innredning skulle medregnes i bygninger som ble fredet etter den loven, noe som har ført til 

rettstvister. En nylig avsagt dom i Høyesterett av 29.06.2010 er et eksempel. Saken handlet om 

hvorvidt et spesielt inventar i barfrøstua på Koppang (fredet 1923) er omfattet av fredningen eller 

ikke.  I tingrettens dom var en klokke, to hyller og to hjørneskap omfattet av fredningen.  

Lagmannsretten var uenig i tingrettens vurdering, den kom til det motsatte resultat og dømte disse 

møblene til ikke å være fredet.  Høyesterettsdommen sluttet seg til tingrettens syn og slo endelig 

fast at møblene er omfattet av fredningen. 46  Fra dommen siteres høyesterettsdommer Bårdsen: 

"Uttrykket 'fast inventar' er flertydig.  Språklig kan det både forstås som inventar som rent fysisk 

sitter fast, men også som inventar som etter fast tradisjon eller praksis utgjør en del av 

møbleringen."   Høyesterett utvider her betydningen av ordet fast til ikke bare å beskrive 

inventarets tilknytning til bygningen, men til at det kan definere en tradisjon eller praksis som 

også kan gjelde annen møblering.  Dette er en viktig, ny presisering av hva uttrykket fast inventar 

i kulturminneloven kan bety.   

                                                

44 Lov om bygningsfredning av 1920. Loven kunne omfatte bygninger ”eller luter av bygninger ", §1 
45 Lov om bygningsfredning av 1920 § 1 
46  Dom i Høyesterett av 29.06.2010 om overtredelse av kulturminneloven §27 og straffeloven §317. 
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At domstolens ulike instanser har ulikt syn, sier noe om flertydigheten i begrepet inventar og om 

uklarheten som hersker i tolkningen av skillet mellom fast og løst inventar.  I Oslo har 

byantikvaren startet en gjennomgang av interiører i bygninger i kommunen som er fredet etter 

loven av 1920, for blant annet nettopp å avgrense fredning av interiøret og bestemme skillet 

mellom fast og løst inventar.47 

 

 
 

  

 Loven av 1978 

Da loven av 1920 ble erstattet av Lov om kulturminner av 197848, ble omfanget av fredning 

utvidet ved at den lite presise betegnelsen luter49 av bygninger i den gamle loven ble endret. 

Kulturminnelovens §15 om fredning ved enkeltvedtak av bygninger, anlegg m.v. fra nyere tid, 

første ledd, lyder: 

 "Departementet kan frede byggverk og anlegg eller deler av dem av 
 kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi.  Fredningsvedtaket omfatter fast inventar 
 (skap, ovner m.v.).  Når særlige grunner tilsier det, kan  også større løst inventar 
 medtas. I slike tilfeller må hver enkelt gjenstand særskilt spesifiseres."   

 

                                                
47 Antikvar Siri Hoem, Byantikvaren i Oslo, i et foredrag i NIL, Arkitektenes Hus 03.03.2010 
48 Lov om kulturminner av 09.06.1978 - sist endret 19.06.2009.   
     
49 Luter er et norrønt ord og betyr stykke, del, men også arvelodd,  ifølge Escolas bokmålsordbok 
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Fredning ved enkeltvedtak av en bygning §15 omfatter også faste inventar.  Automatisk fredning 

etter §4 må antas på samme måte å gjelde fast inventar, selv om det ikke er nevnt.  Ordet interiør 

finnes ikke kulturminneloven.  Der brukes ordene byggverk og fast og løst inventar.  

 

Loven skiller ikke eksplisitt mellom utsiden og innsiden av veggen, men omtaler de to sidene 

under ett som bygninger eller byggverk. I tillegg nevnes fast inventar som automatisk del av 

fredningen.  Løst inventar, derimot, er ikke automatisk del av et fredningsvedtak, men kan 

omfattes av fredningen dersom inventaret er "større" og hver gjenstand må spesifiseres for å inngå 

i fredningen.  Grensene mellom byggverket, inklusive interiøret (les: innsiden av veggen) og fast 

inventar, og mellom fast og løst inventar kan være vanskelig å fastsette.  Hva som ligger i ordene 

fast og løst inventar vil i mange tilfeller være en tolkningssak, og kan fremdeles være gjenstand 

for strid.  Men, ifølge min definisjon av interiør innledningsvis, mener jeg både innsiden av 

veggen og fast og løst inventar er å definere som interiør og mener å ha støtte for en slik definisjon 

også i  høyesteretts utvidete definisjon av begrepet 'fast inventar', jfr. s. 26. 

Siden jeg definerer løst inventar som interiør, er det i kulturminneloven også to andre 

bestemmelser som gjelder interiør.  Den ene handler om eiendomsretten til løse kulturminner 

(§12) og lister opp en rekke gjenstander som under visse forhold tilfaller staten.  Av slike 

gjenstander nevnes i første ledd under pkt. a blant annet:  "Ting fra oldtid og middelalder (inntil 

år 1537) som [...], bygningsrester uten samhørighet med bygninger eller rester av disse, innbo, 

kirkeinventar, [...]".  I annet ledd sies at "Departementet fastsetter i tvilstilfelle med bindende 

virkning hva som er løse kulturminner i medhold av første ledd a-c. [...]."   Siden definisjonen av 

løse kulturminner kan være vanskelig å avgrense, synes det å ha vært nødvendig for lovgiver å 

presisere hvem som skal definere hva som er løse kulturminner.  

 

I neste (tredje) ledd sies: "Departementet kan ekspropriere løse kulturminner som nevnt i første 

ledd bokstav a-c, dersom gjenstanden bør være i offentlig eie ut fra nasjonale kulturminnehensyn 

[...].  Løse kulturminner kan altså anses å være så verdifulle som kulturminner at de bør eies av 

staten.  Hvilket vern de da får, sier ikke loven noe om,  men dette omtales under avsnittet om 

statlige verneplaner. 

 

Løse kulturminner kan også være så verdifulle for samfunnet at de ikke tillates tatt ut av landet 

uten en godkjenning.  Dette omtales i §23, som handler om utførselsforbud.  Der listes opp hva 

som krever departementets godkjennelse for å kunne føres ut av landet50: 

  
                                                

50 Kommentar 15.12.2010:  Oppgaven er basert på loven pr. 2006.  Listen er tatt ut  etter endring av loven i 
2008. 



 
AHO - Erfaringsbasert master i arkitekturvern 2008-2011.   Ellen S. Klingenberg   30.11.2010 

 

 29 

 "[...]  

 b)  Bygninger av alle slag og deler av slike, [...] møbler og annet innbo eller 

 løsøre, [...] og lignende ting av kunst-, kultur- eller personalhistorisk 

 interesse som er eldre enn 100 år. 

 [...] 

 e)  Malerier, skulpturer og annen bildende kunst, kunsthåndverk og prototyper for 

 designprodukter eldre enn 50 år. 

Bestemmelsen om utførselsforbud er i seg selv ikke et vern; den kan bare hindre utførsel av 

gjenstanden hvis departementet bestemmer det.   

 
Løse gjenstander er ikke omfattet av kulturminneloven ut over disse bestemmelsene. 

 

 
PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 

Interiøret var tidligere ikke vernet gjennom annen lov enn kulturminneloven.  I dag kan interiør 

vernes gjennom regulering til hensynssone etter plan- og bygningsloven av 2008 §12-7.  

Bygninger hadde også et vern gjennom den tidligere plan- og bygningslovens §25.6 om regulering 

til spesialområde bevaring. Dette reguleringsformålet er i den nye plan- og bygningsloven av 

200851  erstattet med begrepet hensynssoner som innebærer en utvidelse av området bevaring som 

reguleringsformål. Den nye loven åpner for vern av et utvidet antall kulturminnetyper som ikke er 

av nasjonal, men av lokal verdi, som vernes gjennom kommunal regulering og kan danne 

grunnlag for fredningsforslag etter kulturminneloven.  I denne loven er også interiør tatt med 

under bestemmelser vedrørende hensynssoner i reguleringsplan.  I §12-7 heter det: 

 "I reguleringsplan kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser til 
arealformål og hensynssoner om følgende forhold: 
 [...] 
 6.  bestemmelser for å sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner, og 
kulturmiljøer, herunder vern av fasade, materialbruk og interiør, samt sikre naturtyper og 
annen verdifull natur,  
 [...]" 

Lovens ordlyd definerer ikke nærmere hva som legges i ordet interiør.    

I merknadene til loven brukes uttrykket husfast interiør,  og det sies at husfast interiør bør kunne 

sikres gjennom plan- og bygningslov, "dersom dette er en viktig del av de samlede verneverdier."  

Men det presiseres videre at "Regelen omfatter det faste bygningsmessige interiøret, herunder 

dører, vinduer, tapet mv., men ikke inventar." 52 Uttrykket fast inventar er ikke brukt i denne 

                                                

51 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. juni 2008, endret 8. mai 
2009 nr.  27, i kraft fra 1. juli 2010. 
 
52 Miljøverndepartementets merknader til enkeltbestemmelsene i loven, 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/otprp/2007-2008/otprp-nr-32-2007-2008-
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loven.  Dersom inventar her skal forstås som både fast og løst inventar,  er denne loven mer 

begrensende enn kulturminneloven, som automatisk omfatter fast inventar, og kan omfatte større 

løst inventar. 

  

Etter at ny plan- og bygningslov har trådt i kraft er det ikke praksis for bruk av bestemmelsen.  

Det blir interessant å se på hvilken måte vern av interiør etter den nye loven kommer til praktisk 

anvendelse, og om høyesteretts tolkning av "fast inventar" også  "smitter" til den nye loven. 

 

 

STATLIGE VERNEPLANER 

Stortingsmelding nr. 16 Leve med kulturminner  pålegger staten å  "gå foran som et godt eksempel 

i forvaltningen av egne [kulturhistoriske] eiendommer".53  Det pågår derfor et arbeid med å 

utarbeide landsverneplaner for alle statlige sektorer med formål å kartlegge og verne, eventuelt 

frede, de viktigste kulturhistoriske eiendommene i statens eie.   En landsverneplan er sektorens og 

Riksantikvarens felles vurdering av hvilke bygninger og anlegg innenfor sektoren som skal gis 

formelt vern. 54   Riksantikvaren har utarbeidet flere veiledere for de statlige sektorenes arbeid 

med slike planer.  Vern av interiør er ikke spesielt nevnt i veilederen som kom i 2005. Men i 

veilederen om de avsluttende fasene i landsvernearbeidet er interiørvern nevnt som et eget 

avsnitt.55  Her presiseres krav til opplisting av større løst og fast inventar som skal vernes.  I ferdig 

utarbeidete planer er omfanget av vern av både eksteriør og interiør beskrevet for de ulike 

bygningene. I verneplan for Høyesteretts hus er for eksempel omfanget av vernet beskrevet som: 

"Fredningen omfatter hele bygningen eksteriør, og interiøret med opprinnelige møbler med 

unntak av lofts- og kjelleretasje."56 

Ifølge veilederne fra Riksantikvaren kan verneplanene inneholde to vernekategorier - fredning og 

vern.    

"Kategori 1 omfatter kulturminner og kulturmiljøer som forutsettes fredet etter 
kulturminneloven.  For disse skal alle endringer og tiltak ut over vanlig vedlikehold 
godkjennes av Riksantikvaren, eventuelt regional kulturminnemyndighet.  Kategori 2 
omfatter kulturminner som forutsettes vernet i kraft av landsverneplanen.  For disse 
kulturminnene skal vernehensynet ved endring og tiltak ut over vanlig vedlikehold 
ivaretas av sektorens egen virksomhet, gjennom egen eller ekstern 
kulturminnekompetanse.  Denne kategorien skal kunne fremmes som Spesialområde 
bevaring etter plan- og bygningslovens §25.6."57  (som hensynssone §12-7 etter ny plan- 
og bygningslov) 

                                                

/6.html?id=500594 Nedlastet 30.07.10 
53 Stortingsmelding nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner,  s.11 
54 Riksantikvaren, Arbeid med statlige verneplaner -  veileder,2005, s.6 
55 Riksantikvaren, Veileder om de avsluttende faser i landsvernearbeidet - katalog, prosess, avslutning, s. 4 
56 http://www.regjeringen.no/pages/2449205/Hoyesteretts_hus.pdf. Nedlastet 3.10.2010. 
57 Riksantikvaren, Arbeid med statlige verneplaner -  veileder,2005, s.6 
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Interiører i statlige eiendommer definert i vernekategori 1 får altså et like strengt vern som ved 

fredning. 

 

Etter at høyesterettsdommen om barfrøstua på Koppang falt, har Riksantikvaren gitt uttrykk for 

behovet for en gjennomgang av alle fredninger og definere tydeligere hva som inngår i 

fredningen.  Hensikten er å gjøre fredningen tydelig og forutsigbar.   Aftenposten skrev om 

dommen og intervjuet leder i juridisk seksjon hos Riksantikvaren, Sindre Fjell, som sa at 

Riksantikvaren vil arbeide for at "at også de gjenstandene fra det fredede huset på Koppang som 

Høyesterett anså som løse, kommer tilbake til bygningen."  Videre sier han at "Utgangspunktet er 

at i denne type bygninger vil oftest alle skap, benker, monterte hyller og klokke utgjøre en helhet, 

men dette må etter dommen bestemmes konkret. [...]"58  Likevel er inventar og løsøre ikke 

entydige begrep i vernesammenheng, selv om lover og bestemmelser etter hvert er blitt mer 

spesifiserte og presise enn de var.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

58 Haakaas, Einar, Dømt til å levere tilbake møbler,  Aftenposten 07.07.2010 
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OPPSUMMERING DEL I 
 

I kapittel 1 defineres de sentrale begrepene i oppgaven, som interiør, interiørvern og kulturminne.   

Begrepet interiør brukes i kulturminnevernet om den faste innsiden av et byggverk.  Denne 

definisjonen av interiør hevder jeg er for snever og bare dekker en liten del av hva et interiør er.  

Interiøret er den fysiske rammen om menneskers handlinger og inkluderer både innsiden av 

arkitekturen og gjenstandene i rommet. Men begrepet står også for noe immaterielt; en fortelling, 

stemning og opplevelse som handlingen skaper.  Rommets og gjenstandenes fysiske utforming og 

plassering er både et resultat av og en forutsetning for handlingene. Det verneverdige interiøret er 

komplekst, sammensatt som det er av både arkitektur- og stilhistorie, kunst-, design-, kultur- og 

sosialhistorie. 

 

Videre definerer jeg begrepene kultur og minne,  og peker på utfordringen som ligger i å verne 

interiørets fulle mening når kulturminneloven utelukkende omhandler fysiske kulturminner. 

 

Kapittel 2 beskriver hvilket vern interiører har i lovverket.  Vern av materielt interiør omfattes av 

to norske lover, kulturminneloven og plan- og bygningsloven.  Kulturminneloven definerer ikke 

interiøret, men det ligger implisitt i ordet byggverk.  Loven bruker videre uttrykket "fast og løst 

inventar" som del av interiøret.  Loven definerer at løst inventar må være "større" for å kunne 

falle inn under loven.  Men høyesteretts dom i Barfrøstua-saken  har utvidet fast inventar til også å 

gjelde "inventar som etter fast tradisjon eller praksis kan utgjøre en del av møbleringen."  Ut over 

det har løst inventar ikke beskyttelse i kulturminneloven, annet enn ved statlig ekspropriasjon og i 

eksportforbudet.   Interiør kan også vernes gjennom plan- og bygningsloven, men i loven 

defineres ikke nærmere hva som inngår i begrepet interiør, selv om praksis og teori som bygger på 

kulturminneloven må antas tillagt vekt.    

 

De to lovene står for to ulike vernekategorier, den ene - den strengeste - er fredning etter 

kulturminneloven.  Den andre overlater å bestemme vernestatus til kommunale myndigheter 

gjennom regulering til hensynssone.  Hva som er bevaringsverdig av statens eiendommer og 

interiører fastslås i landsverneplanene som er under utarbeidelse.  
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Chez moi. Maleri av Harriet Backer 1887 

 

 

DEL II: 

INTERIØRETS VERNEVERDIER  

OG KONSEKVENSER AV INTERIØRVERN 
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    Detalj baktrapp Ullevålsveien 5 

 

 

KAPITTEL 3   

INTERIØRETS VERNEVERDIER 
 

VERDIVURDERING 

Hva er det vi vil verne i et interiør?  Hvordan vurderes hva som er bevaringsverdig i interiøret?  

Interiører vernes fordi samfunnet vurderer dem som verdifulle.  Samfunnet har overlatt 

vurderingen av hva som er verdifullt til kulturminnemyndighetene, som gjennom tidene har hatt 

ulike oppfatninger og til dels uklare kriterier for verdibedømmelsen. Verneverdier i et interiør 

vurderes ifølge kulturminneloven etter de samme kriterier som en bygning.  Hvilke kriterier er 

det? 

 

Automatisk fredete kulturminner fredes i kraft av sin alder;  alder er her det vesentlige kriteriet 

(§4)59.  For vedtaksfredete kulturminner heter det i § 15, første ledd at ”Departementet kan frede 

byggverk og anlegg eller deler av dem av kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi.”  

Kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi er de spesifikke kriterier loven nevner for å vurdere 

verdien av objekter som velges ut til fredning. 

 

Historisk har kulturminnevernet langsomt utviklet flere mer eller mindre formulerte kriterier for å 

bedømme verdiene ved et kulturminne.  I Lov om bygningsfredning av 1920 brukes 

formuleringen kunstnerisk eller historisk verdi. Lars Roede skriver i sin artikkel om 1920-årenes 

                                                

59 Holme m.fl.(2005) mener at alder ikke er en (verne)verdi i seg selv (bind II s.21).  Jeg mener alder er et 
kriterium for utvelgelse - et alderskriterium, ikke er et verdikriterium. 



 
AHO - Erfaringsbasert master i arkitekturvern 2008-2011.   Ellen S. Klingenberg   30.11.2010 

 

 35 

fredningsarbeid60  at utover de to betegnelsene for verneverdier finner han lite kilder fra tiden 

omkring innføring av loven som kan belyse temaet fredningskriterier.  Om det var det typiske eller 

det spesielle som var et utvalgskriterium, var også uklart.  Han sier at man oppfattet det som 

kulturvernets oppgave å drive ”folkeoppdragelse” ved å bevare og spre kunnskap om kunst og 

arkitektur. Ifølge ham mente Harry Fett at utviklingstanken var det vesentlige, og fordi mengden 

av minner var så stor, måtte man velge det viktigste.   Roede skriver videre at  

”Sammenholdt med det som faktisk ble resultatet, ser det likevel ut at de 
bevaringskriteriene som Fett og hans samtidige tenkte ut, ikke så lett lot seg anvende i 
praksis.  Fredningslisten, vår arv fra 1920-årene, vitner om at alder og skjønnhet var 
viktigere enn typologisk og regional bredde.”61 

 

En grundigere analyse måtte til for å få en bedre forståelse for vernekriterienes nødvendighet og 

kompleksitet.  En systematisk tilnærming til verdibegrepet i kulturminnevern ble første gang 

introdusert av kunsthistorikeren Alois Riegl i 1903 med hans essay ”Der moderne Denkmalkultus. 

Sein Wesen und sein Entstehung.”62  

Hans systematikk kan fremdeles spores i de verdikriterier som kulturminnevernet i Norge 

praktiserer i dag.  I 1981 skrev Dag Myklebust en artikkel hvor han  

”etterprøver hva det er i Riegls begrepsapparat som er anvendbart i dag, med forslag til 
et analyseredskap som kan brukes for å beskrive minnesmerkenes verdi.  Hensikten med 
en slik analyse er å klargjøre motivene for bevaring, som en rettesnor for hvordan vi best 
kan behandle minnesmerkene.”63  

 

Hvilke kriterier for verneverdi praktiserer kulturminnevernet i dag? I hovedtrekk er verneverdiene 

de samme i dag som i 1920-årene.  Ifølge gjeldende kulturminnelov er det kulturhistorisk eller 

arkitektonisk verdifulle kulturminner og kulturmiljøer som kan vernes. [...]. (§3, siste ledd)  

Kulturminnevernet praktiserer imidlertid flere verdier enn de to som er nevnt spesifikt i loven.  

Noen flere verdier kan sluttes ut fra lovens formål (§1): 

Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, 
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. 

Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del 
av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. 

Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressurser som vitenskapelig kildemateriale og 
som varig grunnlag for nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, 
trivsel og virksomhet.  

                                                

60 Roede, Lars, "1920-årenes fredningsarbeid", Vern og Virke, 1982, s.19-24 
61 ibid. s.24 
62 Riegl, Alois: Der moderne Denkmalkultus. Sein Wesen und seiner Entstehung, 1903. The modern Cult of 
Monuments; Its Character and its Origin, Engelsk oversettelse ved Kurt W. Forster og Diane Ghirardo, 
Oppositions 25, 1982, s. 21-51.  ,  
63 Myklebust, Dag, ”Verditenkning – en arbeidsmåte i bygningsvern”, artikkel i Fortidsminneforeningens 
årbok 1981, s. 85 
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Definisjonen av et kulturminne er i loven svært vid.  Det er derfor ikke lett å bestemme hva som er 

bevaringsverdig.   

 
RIKSANTIKVARENS VERDIKRITERIER 
 
Ulf Holmene presenterte dette om utfordringene Riksantikvaren står overfor ved utvelgelse og 

forvaltning av verneobjekter i en forelesning i 200864: 

Forvaltningen av kulturminnene våre handler derfor om å prioritere og å velge, - enten 
det gjelder hvilke objekter og miljøer som skal bevares, eller hvordan de skal bevares, 
konserveres, istandsettes eller restaureres.  Vi kan selvsagt aldri være sikre på at vi gjør 
de ”riktige” valgene, men valgene og prioriteringene bør i hvert fall være reflekterte, 
velbegrunnet og basert på solid faglig skjønn.  Våre valg avgjør hvilken historie vi 
kommer til å fortelle, - eller sagt på en annen måte:  Den historien vi mener er viktig å 
fortelle, må være styrende for våre valg og prioriteringer. 
Det har vist seg vanskelig å finne en eksakt, fiksert definisjon og et sett av kriterier som en 
gang for alle på en enkel måte kan avklare hvilke kulturminner og kulturmiljøer som bør 
vernes, og hvilke virkemidler som er mest relevante. 

Den viktigste grunnen til dette er kulturminnefagets egenart.  Det baseres ikke på ”eksakt 
vitenskap”, men på et faglig skjønn utøvd av fagfolk med ulik faglig bakgrunn.  Generelle 
politiske føringer, prioriteringer og ”stemninger” er også viktige forutsetninger i 
kulturminnevernet og påvirker klart kulturminnevernets mål, muligheter og 
begrensninger. 

I utøvelsen av det faglige skjønnet trenger antikvarene styringsredskap for å sikre etterprøvbarhet 

av beslutninger, likeverdighet i behandling av saker og mest mulig objektivitet i vurderingene.   

Riksantikvaren har derfor utarbeidet et sett med verneverdier og kriterier som praktiseres i 

kulturminnevernet i dag.  I kriteriene kan spores både Riegls og Myklebusts bidrag til 

kulturminneteorien. 

Verneverdiene og kriteriene er delt i to kategorier:  objektive og subjektive verdier. De objektive 

verdiene, kalt dokumentasjonsverdier, er verdier som er rimelig målbare og knyttet til 

kulturminnets funksjon. De kan deles inn i ulike delverdier som dekker ulike sider ved 

kulturminnets faktiske egenskaper.  De subjektive verdiene, kalt opplevelsesverdier, er 

vanskeligere å definere. Holmene skriver at de er ”mer avhengig av betrakterens 

erfaringsbakgrunn, smak, preferanser og temperament.”  Men likevel ”må de til en viss grad 

legge til grunn og forholde seg til kulturminnets faktiske, historiske egenskaper.”65 En liste over 

verdiene er beskrevet både av Ulf Holmene og i boken Kulturminnevern Bind I (red. Jørn 

Holme)66:   

 
 

                                                

64 Holmene, Ulf, Verneverdi og vernekriterier anvendt i Riksantikvarens fredningsarbeid, artikkel utdelt i 
forelesning AHO 08.01.2008.   
65 ibid. s. 2 
66 Holme, Jørn (red.), Kulturminner, bind I, 2. utg., Oslo: Økokrim 2005, s. 95 
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Dokumentasjonsverdier (kunnskaps- og kildeverdi): 
a. bygningshistorisk verdi 
b. teknikkhistorisk/håndverkshistorisk verdi 
c. arkitekturhistorisk/stilhistorisk verdi 
d. samfunnshistorisk/sosialhistorisk verdi 
e. personalhistorisk verdi 
f. symbolverdi67 
Opplevelsesverdier: 
a. arkitektonisk verdi 
b. kunstnerisk/estetisk verdi 
c. håndverkskvalitets verdi 
d. brukspreget, alderspreget verdi, ”patina” 
e. miljøskapende verdi 
f. identitetsskapende/kontinuitetsskapende verdi 
g. forbløffelses-/nysgjerrighetsskapende verdi 

I tillegg kan det defineres noen overgripende forutsetninger som fremmer disse verdiene.  Ulf 

Holmene har analysert disse begrepene i en artikkel om ”kulturminnevernets hvorfor, hva og 

hvordan:”68   

[a] Autentisitet eller ekthet for å kunne identifisere om delverdiene faktisk fremdeles 
er til stede i det vurderte objekt, 
[b] Kvalitet eller vedlikeholdstilstand  for å bestemme om objektet er i såpass god 
stand at det er egnet for bevaring, 
[c] Tydelighet/pedagogisk potensiale for å se i hvilken grad objektet er egnet til å 
formidle sine verdier (dvs. de verdiene vi tillegger kulturminnet), 
[d] Representativitet/sjeldenhet for å måle om objektet kan målbære en kategori 
kulturminner som enten har vært vanlig eller unik, 
[e] Anvendbarhet/funksjonsdyktighet for å prøve objektets brukspotensiale. 
 

De overgripende forutsetningene har også Holme med i sin oversikt, bortsett fra det siste punktet 

(anvendbarhet/funksjonsdyktighet), noe jeg finner underlig i lys av at motto for 

vernemyndighetene er at bruk er det beste vern.  Dersom anvendbarhet ikke skal regnes som en av 

forutsetningene for å fremme kulturminnets verdi, faller Riksantikvarens motto fra hverandre.  Jeg 

velger derfor å legge også denne forutsetningen til grunn i den videre oppgaven. 

 

Dette siste punktet [e] om anvendbarhet hos Holmene er interessant i den senere drøftingen av 

bruk av verneverdige interiører (se kapittel 5), og kan spores tilbake til Riegls uttrykk ”Use-

value” som jeg oversetter til bruksverdi69.  Riegl kaller denne verdien en ”nåtidsverdi” som han 

sier vil føre til i konflikt med det han kaller ”minneverdi”,  som er historiske verdier 

”aldersverdi” (”age-value”).    
                                                

67 Symbolverdi er av Ulf Holmene klassifisert som en opplevelsesverdi, ikke som en dokumentasjonsverdi. 
68 Holmene, Ulf, ”Landets verdifulle kulturminner og –miljøer – eller nasjonale monumenter og historiske 

minnesmerker”,  artikkel, ukjent publikasjon, utdelt i kurs AHO master i arkitekturvern våren 2008, s. 
22. 

69 Riegl, Alois, -Riegl, Alois: Der moderne Denkmalkultus. Sein Wesen und seiner Entstehung, 1903. The 
modern Cult of Monuments; Its Character and its  Origin, Engelsk oversettelse ved Kurt W. Forster og 
Diane Ghirardo, Oppositions 25, 1982, s. 39 
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Kvalifisert bruk av vernekriteriene krever betydelig fagkunnskap hos kulturminnemyndighetene 

på mange ulike områder.  Å ha et sett vurderingskriterier er imidlertid heller ikke tilstrekkelig, 

fordi det, som Holmene sier, ”ofte [er] slik at det ikke [...] er mulig å sikre alle delverdier som kan 

tillegges et kulturminne De ulike verdiene kan komme i innbyrdes konflikt med hverandre, [...]. Vi 

må foreta et valg i vår forvaltning mellom ulike verdier”.  Det gjør at utvelgelse, verdivurdering 

og prioritering blir av vesentlig betydning, og dette gjøres på grunnlag av et mer eller mindre 

subjektivt faglig skjønn. Siden kriteriene i mange tilfeller vil være motstridende, er etter min 

mening begrunnelse og prioritering av verdiene det aller viktigste å få frem i vedtak om vern.   

Prosessen omkring verdivurderingene som foretas i konkrete vernesaker  bør ha deltagelse også av 

andre berørte parter i en vernesak før kulturminneforvaltningen tar endelig beslutning om 

vernestatus og kriterier.  Dette tas opp i NOU 2002:1 som omtales i  kapittel 5.  

 

De fleste verdiene på verdilisten kan være relevante for vurdering også av interiører.  I 

vektlegging av verdiene kan imidlertid interiøret skille seg fra bygningen.  Av 

dokumentasjonsverdiene kan det sies at de fire siste er spesielt viktige i interiøret.   Verdiene i et 

veggfast maleri eller et møbel eller tekstil vil vektlegges annerledes enn verdiene av den 

omsluttende bygningens konstruksjon og arkitektur i et landskap.  

 

En overgripende verdi som anvendbarhet/funksjonsdyktighet byr på særlige utfordringer når det 

gjelder verneverdig interiør og inventar.  Et interiørobjekt kan vurderes som verneverdig, men ha 

svært begrenset funksjonsdyktighet.  Det fredete inventaret i verkstedene og vaskeriet i Prins 

Christian Augusts Minde (fredet 2009) er et eksempel. Vernes slikt inventar, kan det samtidig 

blokkere for rommets  funksjonsdyktighet til annen bruk enn til museum.  Et annet eksempel i 

Oslo er butikkinteriøret i Hallén-gården i Thorvald Meyers gate i Oslo (fredet 2008). Der har 

fredningen av butikkinventaret medført årelang konflikt mellom eier og Byantikvaren, fordi eieren 

har hevdet at det verneverdige inventaret hindrer ny bruk.  Det finnes likevel eksempler på at 

vernet inventar kan fungere selv om rommet får ny anvendelse;  Brødrene Halléns 

hanskeforretning i Øvre Slottsgate 14 i Oslo er et eksempel på det - den fredete forretningens 

fysiske interiør  fra 1896/1920årene (fredet 1990) er transformert til ny bruk som bar og spisested, 

hvor butikk-disken er til dels bevart som disk, men med innpassete barfunksjoner.  Det samme er 

varehyllene, som istedenfor hanske-esker nå rommer flasker med alkoholholdig drikke. Fysisk sett 

kan transformasjonen vurderes som vellykket.  Men om de immaterielle verdiene i 

hanskeforretningen som kulturfortelling og handlingsrom er vernet etter transformasjonen, er mer 

tvilsomt.  Dette er drøftet i kapittel 4,  som omhandler vern av immaterielle verdier i interiør.  
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Bar Tre Brødre i tidligere Brødrene Halléns hanskeforretning, Øvre Slottsgate 14. 
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               SHKS' emblem fra 1934 

 

 

KAPITTEL 4 

IMMATERIELL VERNEVERDI 
 

”Det tjänar ingenting til att vi søker påminna oss det/det förflutna/  alla tankemödor är förgäves.  Det ligger 
gömt utanför tankens område och utanför dess inflytande, i ett materiellt föremål (det vill säga i den förnimmelse 
detta föremål skulle framkalla hos oss) - men i vilket föremål, det anar vi inte.  Det beror på slumpen om vi stöter på 
det eller inte, innan döden når oss”  

Marcel Proust i På sporet av den tapte tid. 

 
Opplevelsesverdiene på listen over verneverdier handler om subjektive,  immaterielle verdier 

materialisert i fysiske verneobjekter.   Kulturminnelovens formål er å verne materielle ting. I 

lovens §2 første ledd heter det:  Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i 

vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.  

Det er de fysiske sporene som skal vernes, slik at de kan oppleves av nåtidens og fremtidens 

mennesker, som det står i lovens formålsparagraf (§1, annet ledd): Det er et nasjonalt ansvar å 

ivareta disse ressurser som vitenskapelig kildemateriale og som varig grunnlag for nålevende og 

fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet. 

   

Hvilken opplevelse og selvforståelse kan de fysiske sporene formidle? Og hvilket utvalg av 

fysiske spor må til for å formidle dette?  I lovens ordlyd er den åndelige dimensjonen i ordet 

kultur uten videre overført til noe materielt som det knytter seg tro eller tradisjon til, og 

vernemyndighetenes praksis og ansvarsområde omfatter bare de materielle minnene.   Den 

immaterielle dimensjonen som er nødvendig for å fornemme og oppleve interiørets helhet er ikke 

omfattet av kulturminneloven.  Brian Donohue kalte den immaterielle dimensjonen for 

herlighetsverdien i sin omtale av Fristaden Christiania i København og stilte spørsmålet: "Kan vi 
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adskille livet fra bygningene?" 70  Dag Myklebust er inne på kulturminnenes immaterielle verdi når 

han analyserer Riegls tanker om verdier. Han sier at Riegl hjelper oss til å se at ”minnesmerkene 

har psykologisk baserte, og derfor vanskelig målbare verdier for oss.” 71  Han utdyper med å si 

”Vi snakker villig vekk både om arkitektonisk og antikvarisk verdi,  og for meg synes det opplagt 

at disse tilfredsstiller åndelige behov.”72  De fysiske, konkrete minnene kan altså etter hans 

mening tilfredsstille åndelige behov hos betrakteren.  Det kan man godt være enig i, men jeg vil 

hevde at det ikke er det samme som å erkjenne den immaterielle verdien som ligger i en kultur 

eller i en handling.  

 

 

KOMMENTAR TIL UNESCOs KONVENSJON OM VERN AV DEN IMMATERIELLE 

KULTURARVEN 

Vern av immaterielle verdier er ivaretatt i UNESCOs konvensjon om vern av Den immaterielle 

kulturarven av 2003.  I 2007 ratifiserte Stortinget denne konvensjonen.  Professor i 

sosialantropologi Odd Are Berkaak definerer ordet immateriell i en analyse av konvensjonen, 

utført på oppdrag av Den norske UNESCO-kommisjonen.  Som en av flere definisjoner av 

immateriell i konvensjonen sier han at vi i videste forstand kan forstå immateriell som ”den 

åndelige delen av kulturen.”  Dette mener han står i skarp kontrast til den materialistiske, 

objektfikserte kulturdefinisjonen som preger kulturminnevernet i Norge, som er forankret dels i 

arkeologien og dels i arkitekturen, og at dette er fag hvor  

Fagets tema orienterer teoriutviklingen mot de materielle aspektene.  Siden disse fagene 
har vært sterke regimer i utviklingen av kulturvernet, har den materialistiske 
orienteringen væt en naturlig følge. I det norske riksantikvarembetet finnes det typisk nok 
en stor gruppe ansatte med disse fagbakgrunnene.  På denne måten har dualismen 
materiell-immateriell ”satt seg” i det institusjonelle apparatet.  73 

 

Han mener dette synet er foreldet og står i sterk kontrast til moderne holdning blant forskere, som 

har sitt hovedfokus på helhetlige forståelsesformer og prosessorienterte studier, og at dette 

reflekteres i konvensjonen om den immaterielle kulturarven. Konsekvensen av dette, sier han, er 

at det er et sprik mellom forvaltningen av det tradisjonelle kulturminnevernet og moderne 

forskning innen immateriell kulturarv. 

                                                
70 Donohue, Brian, som i forelesning (AHO 12.02.2009) sa om Fristaden Christiania: "Hvordan freder man en 
måte å leve på uten å slå ihjel den herlighetsverdi som tilføres områdets [---] bebyggelse? Kan vi adskille 
livet fra bygningene?" 
71 Myklebust, Dag, ”Verditenkning – en arbeidsmåte i bygningsvern”, artikkel i Fortidsminneforeningens 
årbok 1981, s. 96 
72 ibid. s. 97 
73 Berkaak, Odd Are, UNESCOs konvensjon om vern av Den immaterielle kulturarven - en analyse. På 
oppdrag fra Den norske UNESCO-kommisjonen, mars 2010 s.14 
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Denne utviklingen har ført til en situasjon der forvaltningen holder fast ved et skille 
mellom materiell og immateriell kulturarv som ikke lenger er holdbart i  kulturpolitikk og 
forskning.  Hvis man insisterer på denne dualismen, vil det øke avstanden mellom 
politikkutvikling, forvaltning og forskning.  Det gjøres i  dag store anstrengelser for å 
bygge bro over dette skillet, for eksempel i museene.  Det er derfor spesielt viktig å ha en 
levende dialog mellom akademisk refleksjon/ forskning og det praktiske arbeidet som kan 
utfordre denne dualistiske tankegangen. 74 

 
I konvensjonens tekst heter det: 

Immateriell kulturarv” betyr praksis, fremstillinger, uttrykk, kunnskap, ferdigheter - samt 
tilhørende instrumenter, gjenstander, kulturgjenstander og kulturelle rom - som samfunn, 
grupper og, i noen tilfeller, enkeltpersoner anerkjenner som del av sin kulturarv.”   

Konvensjonen inkluderer altså de tilhørende gjenstandene i begrepet immateriell kulturarv. 

Berkek påpeker ”det pussige i å inkludere materielle ting som del av den immaterielle 

kulturarven.”  Han sier at dette viser ”det uavklarte skillet mellom disse to aspektene ved 

kulturarven.” Og han fortsetter: ”Det som gjør tradisjoner levende , er nettopp at alle aspektene 

hører sammen i et naturlig hele for brukerne.75   

 

Når kulturminneloven ikke ivaretar de tilhørende gjenstandene m.m. i interiøret, hva skal da sikre 

vern av de immaterielle verdiene som er en forutsetning for ”nålevende og fremtidige 

generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og  virksomhet”, som det står i kulturminnelovens 

formålsparagraf?  Dualismen som Berkek påpeker og den manglende sammenhengen i materielt 

og immaterielt kulturminnevern som følger av den,  tydeliggjøres ved vern av interiør, fordi 

interiørvern praktiseres fra et materialistisk, objektivistisk ståsted hos vernemyndigheter, mens det 

best ivaretas med utgangspunkt i funksjonen og rommet som en helhet, som mulighet for å 

oppleve også det sosiale og det 'eksistensielle rommets' verdi (jfr. Pallasmaa76) Berkaak er også 

kritisk til å bruke ordet ”arv” om det immaterielle.  Han sier at begrepet tingliggjør kultur. 

Men i tingliggjøring ligger det ikke bare at man betrakter kultur som fysiske gjenstander.  
Man betrakter den som et ferdig produkt løsrevet  fra de historiske og sosiale prosessene 
som har frambrakt den .  En slik holdning står i direkte motstrid til denne konvensjonens 
sentrale prinsipper som sier at vern av immateriell kulturarv er å sikre den levedyktighet 
(livskraft)77  

Ved Stortingets ratifikasjon har UNESCO-konvensjonen blitt bindene for Norge. 

                                                
74 Ibid. 
75 Berkaak, Odd Are, UNESCOs konvensjon om vern av Den immaterielle kulturarven - en analyse, på 
oppdrag fra Den norske UNESCO-kommisjonen, mars 2010 s. 7. 
 
76 "In order to distinguish the lived space from the physical and geometrical space it can be called ’existential 
space’. Lived existential space is structured on the basis of meanings and values reflected on it by the 
individual or group, […] Pallasmaa, Juhani, ”Lived space – Embodied Experience and Sensory Thought 
(1999), Encounters – architectural essays, Helsinki: Rakennustieto Oy 2005, s. 129 

77 ibid. s.13 
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  Det samiske flagget laget til feiring av samefolkets dag 

KULTURMINNEVERNETS OPPGAVE - MER ENN DET MATERIELLE 

”Man kan ikke verne et kulturlandskap, men man kan skape en landskapskultur.” Utsagnet er 

etnolog Terje Plankes i en forelesning,78 som en kommentar til UNESCOs mål om vern av 

immaterielle verdier. Han mener at immaterielle kulturverdier ikke kan vernes, men må dyrkes, og 

han knytter dette til at det å verne kultur er å videreføre kunnskap.  Kunnskap er ikke i seg selv 

språklig, men kan uttrykkes på mange ulike måter; den er både språklig og taus, både forståelse og 

ferdighet.  Ferdighetskunnskap, sier han, kan ikke formuleres, men må utføres i handling.  Taus 

kunnskap, som Polyani formulerte det79, vil Planke heller betegne som ”handlingsbåren” 

kunnskap.   Av Plankes ideer slutter jeg at videreføring av kunnskap forutsetter handling.  En 

kultur er både materiell og immateriell; det handler om liv som leves i og blant materielle 

objekter.   Et kulturminnevern som begrenses til forvaltning av den materielle, bygningsfaste 

delen av kulturen er derfor utilstrekkelig som videreformidler av vår kultur til kommende 

generasjoner.  Kulturminnevernet bør  ha som oppgave å favne dualisme mellom det materielle og 

det immaterielle i kulturminnene.   
 

Laurajane Smith har skrevet kritisk om vestens holdning til immaterielle kulturverdier80.  Som 

australsk arkeolog er Smiths utgangspunkt erfaringen fra arkeologiske undersøkelser blant urfolk i 

Australia.  Deres rett til å definere sin egen kulturarv er for henne et viktig spørsmål.  

Aboriginerne knytter sin arv til historiefortelling mer enn til et sted eller et objekt.  Stedet er for 

dem viktig bare som en arena for historiefortellingen og samtalen om - eller tolkningen av - 

historien inn i samtiden.  Det er det ikke-materielle som finner sted som er det viktige, ikke stedet 

selv.  En norsk parallell til en slik forståelse av kulturminner finner vi i den samiske kulturarven.  

Denne forståelsen ikke bare sidestiller de immaterielle minneverdier med de materielle - men 

setter de immaterielle verdier overordnet de materielle. 
                                                

78 Planke, Terje, i forelesning Norsk Folkemuseum 21.05.2008. 
79 Polyani, Michael, Den tause dimensjon,Oslo: Spartacus Forlag AS, 2000 
80 Smith, Laurajane, Uses of Heritage, Oxon: Routledge, 2006 
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Det er Smiths diskusjon omkring den, ifølge henne, ikke aksepterte definisjonen av hva som er et 

kulturminne som er interessant i denne sammenhengen. Selv om hennes utgangspunkt er et annet, 

er drøftingen av kulturminner som noe annet og mer enn det materielle interessant i en diskusjon 

om interiøret som noe mer enn de fysiske rommene.  Hvis vi skal forstå hvorfor folks skikker var 

som de var, gjenspeilet i deres interiører, ”må vi ikke se på det praktiske, men på det fantastiske 

elementet i kulturen,” som Lie-Christensen uttrykker det.81 

 

”These places are not inherently valuable, nor do they carry a freight of innate meaning”(s.3).  

Smith refererer til kulturminner som Stonehenge, Anchor Wat, Robben Island m.fl. Det er det 

immaterielle - historien selv - som bærer det verneverdige, handlingene som har foregått på 

bestemte steder.  Hennes utgangspunkt er at all kulturarv er immateriell.  Derfor er hun kritisk til 

tradisjonell vestlig oppfatning av at kulturarv hovedsakelig er materielt; og at det materielle 

besitter selve kulturverdien, mens den kulturelle verdien etter hennes mening ligger i det ikke-

materielle.  Her sammenfaller hennes synspunkter langt på vei med Berkeks kommentarer.   

 

Siden forståelse av interiøret som kulturminne er avhengig av både materielle og immaterielle 

verdier, faller viktige opplevelsesverdier ved vernede interiører utenfor dagens vernepraksis, hvor 

enkelte deler av inventar blir fredet uten hensyn til funksjon eller opplevelse av interiørets helhet. 

Tanken om at immaterielle verdier hører med til forvaltning av kulturminner reiser vanskelige 

spørsmål om hvem som skal ha ansvar for slik forvaltning, og hvordan skal forvaltningen av 

vernet ivaretas.  Det etablerte lovverk og forvaltningsorganer for kulturminner er i dag ikke 

utformet for å ivareta immaterielle verdier.   

 

 

 

  Norske håndverkstradisjoner formidles. 

                                                

81 Lie-Christensen 1995, s. 23. 
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    Opprinnelig dørvrider Ullevålsveien 5 

 

 

KAPITTEL 5 

BRUK AV VERNET INTERIØR 
 

 

 
”Alt virkelig kulturvern må skje i forbindelse med det levende.” 82 
Harry Fett i 1939 

  
"Det ville være håpløst å legge ned en verneklausul, dersom ikke det går an å bruke skolen.”  
Ulf Holmene i Telemark Arbeiderblad 201083 

 

 

Som vist i tidligere avsnitt, er immateriell verdi i et kulturminne knyttet til handlinger forbundet 

med å dyrke og videreføre kultur.  Handlingene henger ofte sammen med bruk av gjenstander som 

tilhører interiøret.  Bruk og funksjon for verneverdige interiører er derfor temaet for drøfting i 

dette kapittelet. 

 

                                                
82 Sitat Harry Fett i 1939, iflg. Sandberg, Lotte, En ruvende inspirator,  Aftenposten 23.08.09 s. 10 
83 Holmene, Ulf, sitert  på nettsiden til Telemark Arbeiderblad 05.04.2010 vedr. vern av Lunde barneskole.      
http://www.ta.no/nyheter/article3452089.ece. nedlastet 05.08.2010. 
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BYGNINGER I BRUK BEVARES BEST 
Kulturminner skal brukes.  Det slås fast både i offentlige dokumenter og av vernemyndigheter og 

teoretikere innen kulturminnevern.  ”Bygninger i bruk bevares best! Dette er et av Riksantikvarens 

standardpostulater.”  Det skriver daværende riksantikvar Nils Marstein i 

Fortidsminneforeningens Årbok 2007.84   Hvilken bruk kan vernede interiører ha som ivaretar 

kulturminnets verneverdier?  

 

POLITISKE MÅL 
Politiske mål for bruk av kulturminner er beskrevet i Stortingsmelding nr.16 Leve med 

kulturminner fra 2004-2005.  Der heter det at "Politikken skal bidra  til at kulturminner og 

kulturmiljøer kan gi også kommende generasjoner kunnskap og opplevelser.  Regjeringen vil at 

kulturminnene skal bevares som verdifulle ressurser og være med på å skape verdier i levende 

lokalsamfunn."85 Meldingen legger vekt på bærekraftig bruk av kulturminner og knytter dette 

sterkt til økonomi.  Uttrykk som at kulturminner er "verdifulle ressurser" brukes som argument 

for å utvikle lokalsamfunn og næringsliv.  Inntrykket som stortingsmeldingen gir er at 

kulturminnenes betydning for stedsutvikling og næringsvirksomhet sidestilles med å ivareta 

kulturminnene som selvstendige kulturuttrykk,  som vitenskapelig kildemateriale og som varig 

grunnlag for nålevende og framtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og 

virksomhet, som det står i kulturminnelovens formålsbestemmelse.  Verdiskaping settes opp som 

likeverdig med målet som er formulert i kulturminneloven.  

 

St.meld. nr.16 legger også vekt på at kunnskap og opplevelse knyttet til kulturminner skal være 

tilgjengelig for alle, og at formidling av historien er viktig. Museene nevnes som viktige 

samarbeidspartnere for kulturminnemyndigheter. Meldingen nevner ikke interiører spesielt, annet 

enn i omtalen av vernede industrianlegg hvor det sies at fordi de har produksjonsutstyret i behold, 

egner de seg godt som museer.  Eksempel på dette er Kistefosmuseet på Jevnaker, hvor 

bygningene med bevarte maskiner er blitt museum, mens bygninger uten bevaringsverdig inventar 

er viet ny bruk til kunstformidling. Min kommentar til denne formuleringen i stortingsmeldingen 

er at annen bruk enn museum av et fredet industrianlegg med maskinparken som bevart inventar 

er vel neppe tenkelig.  Bygningene i seg selv, som rom og konstruksjoner,  kan imidlertid ha stort 

potensial for annen ny bruk, og stortingsmeldingen oppmuntrer til det, så lenge minnet om den 

gamle industrivirksomheten på en eller annen måte bevares.  

 

 

                                                
84 Marstein, Nils, ”Ute av bruk? Om bruk, vern og verdier”, FMFÅrbok 2007 s. 14 
85 Stortingsmelding 16, Leve med kulturminner, s. 5 
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Det å etablere museer synes å være den eneste verdiskapingen man vil, eller kan, fremme der hvor 

produksjonsutstyret (les inventaret) også er vernet.  Meldingen innrømmer det problematiske ved 

å bevare og bruke både bygninger og produksjonsutstyr/interiør og sier at kulturminner som ikke 

kan bevares, skal dokumenteres.  Denne holdningen underbygges av NOU 2002:1 Fortid former 

framtid, som stortingsmeldingen bygger på.  I utredningen av 2002 heter det at  

De fleste kulturminnene og kulturmiljøene er i bruk i en eller annen form. Noen ganger er 
et kulturminne lagt til rette for besøk, som for eksempel et museum eller en kirke. Andre 
ganger er det et hjem eller en arbeidsplass. […]  En videreføring av kulturminnets 
opprinnelige bruk er ofte å foretrekke. I blant lar dette seg ikke gjøre, og skal 
bruksverdien opprettholdes, må bruksmåten endres. Både vedlikehold og endring av 
bruksmåte krever gjerne tilpasning, og kan stå i motsetning til et rent antikvarisk 
vedlikehold.86    
 

 
Annen bruk av kulturminner enn den opprinnelige eller som museum er ikke eksemplifisert.  

Uansett ny bruksmåte, slås det fast at endret bruksmåte også betyr endringer og tilpasninger av 

kulturminnet.  Den mulige konflikten med antikvariske krav erkjennes dermed. 

 

Utredningen formulerer visjoner og mål for fremtidens kulturminnepolitikk som er at 

kulturminner og kulturmiljøer skal være ” kilder til opplevelse, utvikling og verdiskaping”:   

En forutsetning for at mange skal få anledning til å ta kulturminnene i bruk og utvikle en 
interesse for dem, er at de blir bedre tilpasset vår egen tid. En betingelse for bedre 
forvaltning av kulturminner er at verdiene de representerer blir tilpasset det folk 
forbinder med et moderne liv, og tilrettelegging for at den generelle interessen folk har 
for kulturminner kan omsettes til praktisk bruk.87 

  

Ordene tilpasse, tilrettelegge og omsette er aktive handlingsord og gir oppfordring til endring.  

Det uunngåelige i at kulturminner må endres for å kunne brukes i vår tid understrekes her som en 

visjon for fremtiden, og blir en klar oppfordring til forvaltningen om å ta hensyn til praktisk bruk 

av kulturminnene i vår tid.  Den iboende konflikten mellom kulturminners bevaring som 

autentiske minner, som ikke skal endres, og kravet om bruksverdi i nåtiden underkommuniseres i 

de politiske dokumentene som omhandler kulturarven.  De to uforenlige mandatene 

kulturminnevernet er gitt fra politisk hold har konsekvenser for kulturminnevernets praksis,  hvor 

avgjørelser i mange enkeltsaker kan synes inkonsekvente.  I saker som gjelder bruk og vern av 

interiører er konflikten særlig synlig. 

 

                                                
86 NOU 2002:1 Fortid former framtid, pkt. 2.2, 5. avsnitt 
87 NOU 2002:1 Fortid former framtid, pkt. 2.3  siste avsnitt 
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VERNETEORIER OM BRUK AV KULTURMINNER 

I verneteorien har bruk av kulturminner vært et kjernespørsmål siden diskusjonene om vern av 

monumenter blusset opp 1800-tallet.  John Ruskin skrev harmdirrende om at monumentene fra 

fortiden ikke måtte røres eller brukes, fordi de ikke tilhører oss, men eies av dem som skapte dem, 

og må overlates generasjonene som kommer etter oss i urørt stand.  Det var i 1880.88   Noen år 

tidligere (1866) hadde Viollet-Le-Duc forfektet det motsatte.  Han skrev om hvordan arkitekten 

skulle ”gjenskape” et monument og avsluttet med ”Moreover, the best means of preserving a 

building is to find a use for it, and to satisfy its requirements so completely that there shall be no 

occasion to make any changes […]” 89 Viollet-le-Duc så det som arkitektens (d.v.s. sin egen) 

forpliktelse å gjøre verneverdige bygningsmonumenter så brukbare og vakre som mulig ved å 

gjenoppbygge dem til en idealisert, ny tilstand.  Senere, med verditenkningen som ble formulert i 

bl.a. Riegls verdisystem, kom bruksverdi inn i verneteorien som en av mange verdier (se kapittel 

3).   Riegl skrev om ”Use-value” at ”The need to maintain buildings in use is as compelling a 

demand as is the counterclaim of respect for age-value wherein the monument would be 

abandoned to its natural fate […]”. 90  Riegl formulerte konflikten mellom bruksverdi og 

aldersverdi og erkjente at de to er prinsipielt uforenlige.  

Dag Myklebust analyserte vår tids verdisystem med referanse til Riegl i Fortidsminneforeningens 

årbok i 1984.  Der skriver han også hvordan verdiene kan komme i konflikt med hverandre når det 

gjelder spesielt bygningsvern:   

Uansett hva man velger som sitt kildemateriale så forutsetter utnyttelsen av materialet at 
dette konserveres for å bevares nøyaktig i den tilstand det var i det øyeblikk det ble 
erkjent som historisk dokument.  Som prinsipp må dette være et ufravikelig krav, men i 
bygningsvernet skaper det store vansker. […]  Når det gjelder bygninger vil de fleste være 
i bruk, og dermed ikke kunne behandles etter de strengeste krav for behandling av 
historiske dokumenter.  Og selv i de tilfelle man velger en museal bevaring, vil huset 
måtte gjøres tilgjengelig for besøkende dersom bevaringen skal ha noen hensikt.  Vi ser 
her klart en konflikt mellom hensyntagen til ulike verdityper.91  
 

I moderne bevaringsteori er forholdet mellom kulturminnenes mening eller hensikt (meaning), 

verdi (value) og funksjon/bruk (function) inngående drøftet av bl.a. Salvador Muñoz Viñas i 2005.  

Han konkluderer som Myklebust gjør: 

                                                
88 Ruskin, John, The seven lamps of architecture, Mineola N.Y.: Dover Publications Ltd., 1989 s.197 
89 Viollet-le-Duc, “On Restoration” in Dictionnaire Raisonné de l’Architecture Francaise”, vol. 8”  iflg. Hearn, 
M.F. 1990 s. 276 
90 Riegl, Alois: Der moderne Denkmalkultus. Sein Wesen und seiner Entstehung, 1903. The modern Cult of 
Monuments; Its Character and its Origin, Engelsk oversettelse ved Kurt W. Forster og Diane Ghirardo, 
Oppositions 25, 1982, s. 39 
 
91 Myklebust, Dag, ”Domkjærka no igjæn?!” i FMF Årbok 1984 s31 
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 ”[…] the theories developed around the notions of meaning, value and function are very 
similar in their conclusions:  conservation increases some of an object’s possible 
functionalities or values, very often at the cost of decreasing others.”92  
 

Moderne kulturminneteori erkjenner motsetningen mellom vern og bruk av kulturminner;  et 

motsetningsforhold som ikke har noen endelig løsning, men må vurderes og prioriteres i hvert 

enkelt tilfelle.  

 

PRAKTISK BRUKSVERDI 
Anvendbarhet/funksjonsdyktighet er et viktig overgripende verdikriterium ved vernemyndighetens 

vurdering av et kulturminnes bevaringsverdighet i dag.  (Jfr. kapittel 3).  I praktisk 

kulturminnevern og praktisk politikk er bruksverdien en praktisk verdi.  I den konfliktfylte 

balansegangen mellom praktisk bruk og vern er det vernemyndighetens oppgave å avveie hensyn 

og prioritere de forskjellige verneverdiene gjennom både et faglig og et personlig skjønn hos 

antikvarene.  Dette er et stort ansvar som får konsekvenser for steds-, kultur- og 

samfunnsutvikling langt ut over kulturminnefeltet, fordi bestemmelsene som utarbeides ved 

fredning er førende for enhver videre bruk av fredete kulturminner.  Så viktig er dette, at 

demokratisering innen kulturminnevernet er vedtatt som prinsipp i Norge.  I NOU 2002:1 

introduseres ordet ”medforvaltning” (på engelsk co-management) som betegner at andre 

interessenter enn antikvarisk myndighet kan delta i beslutninger om vern.  Det er satt opp et mål 

for kulturpolitikken at ”Det er likeverd i samspillet mellom offentlige og private aktører” Blant 

annet må det legges til rette for en tilpassing mellom vernets formål og eieres, rettighetshaveres 

og brukeres interesser, inkludert videreføring og utvikling av næringsvirksomhet.93: 

Kulturminneforvaltning er ikke bare et spørsmål om å forvalte fysiske objekter.  Det er 
også et spørsmål om sosiale relasjoner [...] Et sentralt tema i miljøforvaltning generelt er 
spørsmål om deltakelse og demokratisering av beslutningsprosesser.  
 

Muños Viñas i sin kulturminneteori er også positiv til at kulturminnevernet demokratiseres.  Han 
refererer til en amerikansk rapport: 
 

In earlier times, conservation was a relatively autonomous, closed field composed of 
specialists and experts.  These experts, together with art historians and archaeologists, 
decided what was significant […] [B]ut new groups have become involved in the creation 
and care of heritage.  These groups of citizens arrive with their own criteria and opinions. 
[…]  
 
All the same, democratization is a desirable development, and it has changed the heritage 
field: […] the opinions of the specialists are not taken as articles of faith; and heritage 
decisions are recognized as complex negotiations to which diverse stakeholders bring 
their own values. 94 

                                                
92 Muñoz Viñas, Salvador, Contemporary Theory of Conservation, Oxford: Elsevier 2005, s.180. 
93 NOU 2002:1, pkt. 3.3 
94 Avrami et. Al, 2000 referert i Muños Viñas, 2005, s. 179 
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En demokratisering av beslutningsprosesser som gjelder vern innebærer å ta på alvor momenter 

som for eksempel eiere kan ha mot vern som hindrer ny bruk eller næringsutvikling.  Stiftelsen 

Norsk Kulturarv har som formål ”å bidra til vern av kulturarven gjennom bærekraftig bruk.”95   

Stiftelsen gjennomfører, ifølge egen nettside, praktiske tiltak for å sikre næringsutvikling med 

basis i et kulturminne, i samarbeid mellom næringsliv og offentlige myndigheter.  Stiftelsen bidrar 

i egenskap av medforvalter av kulturarven, på vegne av private eiere.  

 

Praktisk bruk av et kulturminne vil innebære at minnet vil bli påvirket og endret i større eller 

mindre grad, alt etter hva slags bruk det får.  Det vil bli mer slitt enn bare av tidens tann, og 

moderne bruk krever gjerne endringer som følge av lovpålagte krav, moderne tekniske 

installasjoner, ønsker om økt komfort og/eller som følge av at kulturminnet får en annen funksjon 

enn tidligere.  

 

Dersom et kulturminne fredes, er handlingsrommet for å endre det i utgangspunktet sterkt 

begrenset. I kulturminnelovens §15, fjerde ledd heter det: 

Dersom det i fredningsvedtaket ikke er gitt nærmere regler om fredningens innhold, må 
ingen rive, flytte, påbygge, endre, forandre materialer eller farger eller foreta andre 
endringer som går lenger enn vanlig vedlikehold.  Tiltak ut over dette krever tillatelse av 
vedkommende myndighet etter §15 a.  Dette omfatter også fast inventar. 

 
Lovens § 15a, første ledd gir en mulighet for dispensasjon:  ”Departementet kan i særlige tilfelle 

gjøre unntak fra vedtak om fredning og fredningsbestemmelser for tiltak som ikke medfører 

vesentlige inngrep i det fredete kulturminnet.”  Dette gjelder vel å merke bare i særlige tilfeller. 

 

Jo mer detaljert fredningsbestemmelsene er, dess større restriksjoner legges det i realiteten 

på videre praktisk bruk.  Fredning av inventar krever stor grad av detaljering;  spesifiserte lister 

over enkeltobjekter må ligge til grunn for fredningen. (jfr. kml § 15).  Fredete interiører med 

inventar har derfor sterkt begrensede muligheter for endringer og dermed færre muligheter for ny 

praktisk bruk. Hvilke endringer som kan tillates i et fredet interiør blir gjenstand for forhandling 

mellom kulturminnemyndigheten og eieren.  Hvordan fredning kan kombineres med ny bruk av 

vernede interiører er en stor utfordring for kulturminneforvaltere, som utgjør fagkompetansen og 

må foreta de endelige vedtak, men krever i stor grad også ansvarlighet av eieren som medforvalter 

av kulturminnet.   

 

                                                
95 Stiftelsen Norsk Kulturarvs nettside http://www.kulturarv.no/index.aspx?cat=24735&article=24746.  
Nedlastet 04.09.2010 
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ANNEN BRUKSVERDI      
Hva innebærer det at noe har bruksverdi? Politiske føringer og kulturminneforvaltningen legger til 

grunn at kulturminner skal være i funksjonell, praktisk bruk, helst ved å videreføre eksisterende 

bruk, eller at de får nye funksjoner hvis det første ikke lar seg gjøre.  Men kan det tenkes at bruk 

av et kulturminne kan være noe annet enn praktisk bruk? Torbjørn Eggen, kulturminneforvalter i 

Røros kommune,  mener at ”den politiske forståelse av bruk slutter seg til næringsforståelsen og 

legger på en måte et press på forståelsen av hva som er kulturminner.”96  Han skriver videre om 

hvordan kulturminnene i Røros har en egenverdi som minne når det er ute av bruk, som noe annet 

enn minneverdien i betydningen opplevelsessted i bruk for besøkende:  

 Med fokus på vern gjennom bruk blir det å være ute av bruk i økonomisk og 
 næringsmessig forstand en negativ belastning på kulturminnet.  Å bære minnene og 
 kunnskapen om seg selv inn i framtida blir underkjent som bruk,  og ny negativ bruk må 
 føles som en ekstra belastning.97  

For ham som kulturminneforvalter betyr selve det å være et kulturminne også å være i bruk.  ”Å 

være et kulturminne er i seg selv en bruk hele tida. Kulturminnene er en evig kunnskapsbærer som 

kan berøres både med hender og tanker”, som han sier.  I det øyeblikk en konstruksjon (eller et 

interiør (forf. anm.)) blir erkjent som et kulturminne, mener han at det får tilført en ny bruk i 

tillegg til det som har gjort det minneverdig.  Kanskje kan det kalles en 'kulturminnebruk'(mitt 

uttrykk).   Han er her inne på det Donohue kalte herlighetsverdien i et kulturminne, en verdi som 

er uavhengig av politikk, næring og økonomi, men som berører menneskers kultur, dannelse og 

selvforståelse (jfr. kml§1) i et historisk perspektiv.  Bevisstheten om at noe er et kulturminne er i 

seg selv en opplevelsesverdi. Og, som Eggen sier,  ”Så lenge det er tråder av bevissthet som rettes 

mot kulturminnet, er det en bruk.”98  Denne uhåndgripelige verdi blir borte i politiske og 

forvaltningsmessige dokumenter.  Kultur er enklere å definere som materielle verdier enn som 

bevissthet, historier, handling, tanker, tro og ideer.  Men det immaterielle i kulturen er ikke desto 

mindre en forutsetning for å forstå, bevare og videreføre kulturens materielle uttrykk, og derfor 

minst like viktig, om enn vanskelig, å verne.  Kanskje kan det ikke vernes, men må dyrkes,  som 

Terje Planke sier.  (jfr. kapittel 4).  

 

Herborg Kråkeviks vise Her i mitt hus formidler på en enkel måte historiens og kulturens 

kontinuitet; arven hun har fått er internalisert og videreføres til nye generasjoner i nye former, 

ikke bare som fortelling, men som levende kultur. 

 
 
 

                                                
96 Eggen, Torbjørn,”Kulturminner ut av bruk”, FMF Årbok 2007 s.104. 
97 ibid s.103 
98 ibid 
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Her i mitt hus 
kan eg finna både glasskår og mus, 
kan eg merka eit historiesus  
frå ein tipptippoldefar. 
 
Tenk, han var her, 
gjekk og gjorde slikt som eg og no gjer, 
gjekk og tenkte på at alt det som skjer,  
gjer oss annleis enn i går. 
Alt det han bar på gav han meg med:  
synd, skam og glede arva han ned. 
 
Ingenting blir 
som det var ein gong, nei tida ho rir  
som ei bylgje over svaberg så glatt, 
og eg fell, men tek meg fatt. 
 
Merkar eit sus  
frå ei framtid i mitt nymåla hus, 
ser ei dotter trippa lett over grus  
med ei famn strekt ut mot meg. 
Alt det eg ber på gjev eg ho med: 
sorg, synd og styrke arvar eg ned. 
 
Her i mitt hus  
kan eg finna både glasskår og mus, 
kan eg merka eit historiesus  
frå ein tipptippoldefar 

 
Hennes arvede hus er ikke stilt ut på museum for betraktning utenfra, men er ”nymåla” og leves i 

i dag – med glasskår og mus.  Huset er en del av hennes kultur og endrer seg med den.   Hun ser 

både seg selv og huset som et ledd i en historisk lenke som skal fortsette inn i fremtiden.  Slik blir 

kulturminnet levende.   

 

Laurajane Smith skriver at "The subject of our heritage 'gaze' […] is not so much a 'thing' as a set 

of values and meanings."99   Hun kritiserer at moderne, vestlig kulturminnevern adskiller ideen om 

kulturarv fra nåtiden og nåtidsverdier og låser den til fortiden.  På den måten hindres bruk av 

kulturminnet som en naturlig videreføring av kultur i nåtid og fremtid.  Denne praksisen ”works to 

obscure the multi-vocality of many heritage values and meanings.” 

 

Kulturminnevernet mangler en definert verdi for den immaterielle verdi som ligger i menneskets 

bevissthet om egen kultur og historie, en verdi som kan oppleves – men ikke er målbart i et 

materielt kulturminne - den verdi som Donohue kaller herlighetsverdi.  'Kulturopplevelsesverdi' er 

                                                
99 Smith, Laurajane, Uses of Heritage, Oxon: Routledge, 2006, s. 11 
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mitt forslag til et ord for det samme.  Ved å etablere 'kulturopplevelsesverdi' som begrep for dette, 

kan begrepet 'bruk' defineres som noe mer enn praktisk funksjonalitet og økonomisk nytte.  

Dersom 'kulturopplevelsesverdi' kan erkjennes som et kriterium ved vurdering av 

funksjonsendring for et vernet interiør vil det gi kulturminnemyndigheten mulighet for å 

synliggjøre immaterielle verdier ved kulturminnet som bør ivaretas ved videre bruk. 

 

ANVENDELSE AV VERNET INTERIØR 
Hvilke anvendelse kan et vernet interiør ha?  Forskjellige bruksmåter vil ha ulike konsekvenser 

for bevaring av verneverdiene i interiøret.   Jeg velger å dele inn bruken av vernede interiører i tre 

kategorier: videreføring av eksisterende bruk,  ny - i betydningen endret - bruk, og ny bruk av 

interiør som museum. 

 

a. Videreføring av eksisterende funksjon  

Mange vernede interiører fortsetter i sin opprinnelige bruk.  Likevel utsettes de uvegerlig for 

endringer ettersom tiden går.  Graden av endringer vil variere og endringene vil i ulik grad berøre 

verneverdiene.  Selv kirkerom og kirkeinventar, som kan synes som eksempler på tradisjon og 

uforanderlighet, har endret seg gjennom tidene.  Våre eldste kirkerom ble reist i katolsk tid, og 

gjennomgikk store endringer som følge av innføring av reformasjonen.  Da gikk mye av de eldste 

kirkehistoriske kulturminnene tapt.   Kirkelige ritualer har endret seg også senere og har medført 

endringer i den fysiske utformingen av kirkerommet.  Det samme har kravene til sikkerhet, lys, 

komfort og teknisk utstyr.  Selv om interiørets hovedfunksjon forblir den samme, er endringer 

over tid uunngåelige.  Faren er at mange minneverdier kan gå tapt i interiøret når nødvendige 

endringer utføres.  Utfordringen for kulturminnevernet er å gjennomføre endringer  så skånsomt at 

interiøret oppleves som mest mulig uendret.  Stavkirkeprogrammet er et tiltak som pågår (2001-

2005) i regi av Riksantikvaren for å restaurere, sikre og beskytte de gjenværende stavkirkene i 

Norge slik at verdien av dem som kulturminner skal forringes minst mulig.  

 

 
 Representantenes stoler i Stortingssalen, tegnet av arkitekt Emil Victor Langlet,1866 
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Et godt eksempel på vellykket videreføring av eksisterende bruk er Stortingssalen.  Den er bygget 

for formålet, og oppleves som bevart og intakt, mens den har gjennomgått til dels store endringer, 

blant annet som følge av at forsamlingen er øket – det krevde flere seter i salen;  organiseringen av 

forhandlingene har endret seg over tid – det har medført nye møbler i tillegg til de opprinnelige, 

og moderne tekniske installasjoner har fått plass.   Endringene er utført med bevaring av 

eksisterende bruk for øyet, slik at både materialer, teknisk og estetisk utførelse er i 

overensstemmelse med det opprinnelige.  Og 'kulturopplevelsesverdien' – opplevelsen av det 

historiske interiøret - er intakt.  Gamle Festsal ved Universitetet i Oslo etter restaureringen (ferdig 

2004) er et annet vellykket eksempel. 

 

Vern av interiører i boliger kan by på store utfordringer, fordi fortsatt bruk av en bolig i større 

grad vil stille krav til moderne komfort som vil gripe inn i interiøret, med fare for tap av 

verneverdier, samtidig som vernet berører en eiers private sfære og hva han eller hun personlig 

oppfatter som 'kulturopplevelsesverdier'.  Det kan derfor være større interessemotsetninger 

mellom eier og vernemyndigheter i spørsmål om endringer i vernede boliginteriører.   Som 

eksempel nevnes uenigheten om et opprinnelig plassbygget 'kjøleskap' i kjøkkenet i en fredet villa 

fra 1941100, som Riksantikvaren mener skal bevares, men som eieren mener er ubrukelig i dag og 

ønsker å rive for å erstatte det med moderne kjøkkeninnredning som stilmessig vil harmonere med 

det opprinnelige.  Konfliktnivået kan bli høyt i slike tilfeller, og det er krevende å finne en balanse 

mellom bruk og vern; det stiller store krav til både forvalter og medforvalter.  Det er etter min 

oppfatning derfor avgjørende at vernekriteriene er begrunnet og vurdert på mest mulig objektivt 

grunnlag, og samtidig gitt en tydelig prioritering der hvor verdiene kan komme i konflikt.  

Samtidig er det viktig å erkjenne og prioritere verneobjektets 'kulturopplevelsesverdi'.  Hva er det 

som er vesentlig å bevare ved dette interiøret og hvorfor? Hvor viktig er det å bevare nettopp dette 

interiør-elementet i forhold til verdiene forøvrig i verneobjektet?  Dersom spørsmål som disse ikke 

kan besvares mest mulig objektivt overbevisende, vil det gå ut over kulturminnemyndighetens 

anseelse som autoritet på dette feltet. 

 

b. Ny, endret funksjon   

Å videreføre 'kulturopplevelsesverdi' og andre verneverdier i interiører som tas i bruk til andre 

formål enn det opprinnelige møter store utfordringer.  Vernede interiører kan finnes i bygninger 

som i stadig større grad gjennomgår funksjonsendring til ny bruk, ettersom mange gamle 

bygninger ikke lenger brukes etter sin opprinnelige hensikt.  Eksempler på total transformasjon er 

industribygninger langs Akerselven i Oslo etter at industrien er nedlagt:  DogA (Norsk Design og 

Arkitektursenter) tok i bruk en gammel transformatorstasjon; det samme gjorde Arkitektur- og 
                                                
100 Niels Juels gate 32, Oslo 
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Designhøgskolen,  og Kunsthøgskolen er flyttet inn i Christiania Seilduksfabrikks gamle 

produksjonsbygninger.   Eksemplene er mange, både i Oslo og andre steder i landet. 

 

Det internasjonale symposiet ”Den fjerde dimensjon” som ble holdt i Oslo i 2007, tok opp temaet 

transformasjon av bygninger på bred basis.  ”Målet med symposiet var å skape debatt og 

forståelse for hvordan endring av bygninger og bygningsmiljøer både kan ta hensyn til 

antikvariske interesser og samtidig åpne for nyskapende samtidsarkitektur.” Det sto å lese i 

forordet til boken ”Tid i arkitekturen – om å bygge i fire dimensjoner” som ble utgitt i etterkant 

av symposiet.101  Symposiet tok ikke opp en diskusjon om transformasjon av vernede interiører.  

Det ligger i ordet transformasjon at det handler om gjennomgripende endringer til noe annet. 

Interiører med inventar kan sjelden – om i det hele tatt - overleve en slik prosess uten at både 

'kulturopplevelsesverdi' og andre vesentlige begrunnelser for vern forsvinner.  En måte å bevare et 

interiør i en transformert bygning er å unnta det fra prosessen som bygningen ellers gjennomgår, 

og la det bli stående igjen som en museal  'øy'.  Et eksempel på det er Christiania Seilduksfabrikk 

hvor ett interiør, styrerommet,  er vurdert som verneverdig av Byantikvaren i Oslo.  Som følge av 

det har eierne av bygningen låst av rommet og unntatt det fra istandsetting.  Det står urørt, ubrukt 

og utilgjengelig, og det inngår ikke i leieavtalen eierne har inngått med Kunsthøgskolen om 

transformasjon og ny bruk av hele resten av fabrikkanlegget.  Styrerommet er blitt en ubrukt 'øy' 

av et kulturminne som står til forfalls. 

 

Uavhengig av bygningers totale transformasjon finnes det interiører som er bevaringsverdige eller 

fredet i bygninger som ellers har liten verneverdi eller som ikke er gjenstand for transformasjon. 

Kan slike interiører bevares og samtidig få en annen type bruk? 
 

 "Handske-Hallén" som ble til 3 Brødre 

Jeg vil illustrere spørsmålet med eksempelet ”Handske-Hallén” - som omtalt i kapittel 3 -   

interiøret i Brødrene Halléns hanskeforretning som ble endret til bar og restaurant.  

Her er de materielle sporene - veggene, himlingen og gulvet - beholdt og satt i stand av ny eier.  

De faste vegghyllene som ble laget for oppbevaring av esker for hansker og ”assessoirer”, er 

tilpasset andre varer med andre dimensjoner og gir andre assosiasjoner.  Men glitrende flasker 

moderne belyst fra hyllene gir det ærverdige interiøret en helt annen atmosfære enn pent stablete 

esker med lokk.  Duften av lærvarer er erstattet med lukten av øl og mat;  den dempede lyden av 

lav samtale om hanskekvaliteter i en finere utstyrsforretning er en helt annen enn 

bakgrunnsmusikken og klirringen i en folkelig pub/bar.   Hanskeforretningens forfinete detaljer 

virker umiddelbart som billige kulisser i selskap med ølglass og flasker. Hvis man ikke ser nøyere 

                                                
101 Butenschøn, Peter (red), Tid i arkitektur. Om å bygge i fire dimensjoner, Oslo: Akademisk Publisering, s.7 
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etter, kan interiøret ved første inntrykk virke som et hvilket som helst standard, nytt pub-interiør 

som kan kjøpes ferdig i ulike stilkopier.  Den nye funksjonen preger og definerer inntrykket av 

hele interiøret, noe som naturligvis er intensjonen fra eierens side ut fra hans forretningsmessige 

ståsted.  Det hele fungerer fint som bar.  Atmosfæren er bar-aktig,  stedet er populært og gir 

sannsynligvis god inntjening der det ligger på ”byens beste hjørne”.  Så hvilken historie er bevart?  

Opplevelsen av Brødrene Halléns hanskeforretning er borte.  Den immaterielle opplevelsesverdien 

– 'kulturopplevelsesverdien'– er fjernet, selv om materielle spor står igjen.   

 
Brødrene Halléns hanskeforretning 1897 

 

Bar Tre Brødre 2010 
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Brødrene Halléns hanskeforretning 1981 

 

Også dokumentasjonsverdier har måttet vike for å tilpasse det gamle interiøret til den nye bruken.  

Den lange disken er bevart i sin hovedform, men hele disken er forhøyet for å tilpasses moderne 

krav til arbeidshøyde.  Fotbøyler av blank messing og jakke-knagger er montert langs hele 

diskfronten,  og innsiden av disken har fått bardiskinnredning med kjøleskap, stålbenk med 

servant og oppvaskmaskin.  Tappekraner for øl stikker opp og roper at her selges noe helt annet 

enn hansker.   

 

Overflater i rommet ellers, tak- og veggmalerier, listverk og flislagt gulv - er langt på vei godt 

vedlikeholdt, men noen steder tildekket.  

 
  

Kravet om reversible inngrep er kanskje ivaretatt, men opplevelsen av det verneverdige skjules.   

Slitasjen i et bar/restaurantlokale er naturlig nok stor.  Et antikvarisk riktig vedlikehold er både 

mer kostbart og krever større ekspertise enn det som kanskje tjener en bar-eiers budsjetter og 

interesser.  Det kan gi grunn til å tildekke overflater for å hindre slitasje.  Det vil alltid være en 
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fare til stede for at en eier, ettersom tiden går, kan fristes til å nedprioritere vedlikehold av 

verneverdiene, og kulturminnet blir langsomt borte.  Også dokumentasjonsverdiene i de materielle 

sporene står derfor i fare for å bli borte over tid. 

 

Det ligger åpenbare interessemotsetninger mellom moderne, praktisk bruk og bevaringshensyn i 

alle bevaringsverdige interiører. Hanske-forretningen er ett eksempel på ny bruk av vernet 

interiør.  Andre interiører kan omskapes på andre måter, men dilemmaene er prinsipielt de samme.  

Kanskje kan det sies at jo fjernere den nye anvendelsen er fra opprinnelige funksjonens stemning 

eller atmosfære, dess vanskeligere vil det være å bevare den immaterielle 'kulturopplevelsesverdi'- 

eller stedsånd. Dersom bevaring av 'kulturopplevelsesverdi' kunne legges som et av premissene 

for videre bruk, ville det være mulig å sikre en passende bruk.  For eksempel kan det hende at noe 

av ”Handske-Halléns” stemning hadde vært lettere å bevare dersom den nye bruken hadde vært en 

forretning med et vareutvalg som var mer passende for det forfinede interiøret.   

 

 

c. Interiør som museum  

Jo mer komplett interiør og inventar som vernes er, jo vanskeligere er det å finne nye 

bruksmuligheter for det.  Restriksjonene kan bli så sterke at de eneste muligheter for bruk blir 

enten å stå ubrukt eller få funksjon som museum.   Hva innebærer en slik funksjon?  

 

 Museets oppgaver 

Ordet museum brukes om offentlig [tilgjengelig (forf.anm.)] samling av kunstverker eller 

gjenstander av vitenskapelig og kulturhistorisk interesse.102  Et museum har blant annet som 

oppgave å bevare verdifullt materiale. Ifølge Stortingsmelding 49, Framtidas museum, utgjør 

museene (sammen med arkiver og bibliotekene) ”hoveddelen av vårt kollektive samfunnsminne. 

Museenes hovedoppgave er å samle inn, forvalte, forske i og formidle kunnskap om gjenstander 

og andre materielle vitnesbyrd […]”103  Meldingen foreslår  museets hovedoppgaver forklart slik: 

 

Forvaltning: Museenes samlinger skal sikres og bevares best mulig for ettertiden og 
gjøres tilgjengelig for publikum og for forskning. Viktige delmål vil være gode sikrings- 
og bevaringsforhold samt prioritering og koordinering av samlingene. 
 
Forskning: Forskning og kunnskapsutvikling ved museene er et nødvendig faglig 
grunnlag for innsamling, dokumentasjon og formidling. Et delmål vil være økt 
forskningssamarbeid, både i museumsnettverket og mellom museene og forskningsmiljøer 

                                                
102 Kunnskapsforlagets Fremmedord – blå ordbok  
103 St.meld. nr. 49 (2008-2009), Framtidas museum, 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-49-2008-2009-
/1.html?id=573655.  Nedlastet 12.09.2010, pkt. 1.1 
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i kunnskapssektoren. 
 
Formidling : Museene skal nå publikum med kunnskap og opplevelse og være tilgjengelig 
for alle. Det innebærer målrettet tilrettelegging for ulike grupper og aktuell formidling 
som fremmer kritisk refleksjon og skapende innsikt.  
 
Fornying : Gjennom faglig utvikling, nytenking og profesjonalisering, skal museene være 
oppdaterte og aktuelle i alle deler av sin virksomhet, være solide institusjoner og ha en 
aktiv samfunnsrolle. Et delmål vil være å utvikle digital forvaltning og formidling.104    
 

 

I meldingens forklaring av forvaltning er museets oppgave langt på vei sammenfallende med 

kulturminnevernets oppgave – samlingene skal sikres og bevares best mulig for ettertiden. Men 

museenes mål er også fornying.  Det ligger i ordet at fornying står i motsetning til bevaring.  Som 

Myklebust påpekte, ligger det i bevaring at materialet bevares i nøyaktig den tilstand det var i det 

øyeblikk det ble erkjent som historisk dokument"105  Med kravet til museene om fornying og 

tidsmessig formidling ligger det en fare for at bevaringsaspektet ved museumsinteriører og -

gjenstander i museets samlinger - nedtones til fordel for publikumsopplevelse.   

 

Forholdet mellom museer og kulturminnevernet kan synes uklart.  Det ligger i museets definisjon 

at en stor del av samlingene i museer, i tillegg også selve museumsbygningens interiører, kan være 

verneverdige som kulturminner.  Men selv om de kan oppfylle kriterier som bevaringsverdige, er 

de sjelden vernet med hjemmel i kulturminneloven.  De omfattes derfor ikke av vern som 

forvaltes av vernemyndighetene, men tas vare på av museets egen fagekspertise.  For eksempel er 

hverken Edvard Griegs hjem Troldhaugen eller Bjørnstjerne Bjørnsons Aulestad fredet, uten at 

noen vil bestride dem som kulturminner, men de er underlagt museal forvaltning.  

 

 Interiør på museum 

Interiør som egen utstilling i et museum omfatter hele romfremstillinger som også inkluderer 

enkeltgjenstander.  Interiørgjenstander som møbler, tekstiler og annet bohave kan også stilles ut 

separat som enkeltobjekter.  Peter Cornell har en interessant observasjon av hva som hender med 

gjenstander når de fjernes fra sin naturlige sammenheng og stilles ut på museum: 

Som zon för synlighet uppfordrar museet till glupskt och hängivet betraktande, men det är ett 
seende som försvagas eller går förlorat utanför det magiska museirummet och tingen träder 
då tilbaka i osynlighet för att tjänstgöra som instrument i ett brukssammanhang.  I mötet med 
föremålen på museet står ett rikt och nyanserat språk till förfogande men utanför står vi 
egendomligt stumma inför livsvärldens alldagliga ting, som om deras form och närvaro vore 
ovidkommande och utan mening.106 

                                                
104 St.meld. nr. 49 (2008-2009), Framtidas museum, pkt. 2.3 tar også med  fornying som et hovedmål for 
museet.  Det har liten relevans i denne sammenhengen og utelates derfor her. 
105 Myklebust, Dag, "Domkjærka no igjæn", i FMF  årbok 1984 s.31 
106 Cornell, Peter,  Saker - Om tingens tydlighet, Gidlunds 1993, s. 10 
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Han sier at gjennom filosofens, poetens og kunstnerens blikk, eller gjennom barnets øyne, blir 

tingene synlige igjen.   Eller de blir synlige gjennom å stilles ut i montre.  Da virkelig ser vi dem, 

mens de blir usynlige for oss når de inngår og brukes i en helhetlig sammenheng.   Dette er et 

paradoks for de helhetlige, museale interiørfremstillingene, hvor gjenstandene inngår i et hele, 

men ifølge Cornell må stå alene for å bli virkelig opplevd.   

 

Verneverdige interiører som er blitt museum er gjerne historisk begrunnet.  ”[Det er] den 

historiske verdi som får oss til å tenke musealt i forbindelse med minnesmerket,”107 ifølge 

Myklebust.  Historisk verdi var for Riegl i 1903 , for Myklebust i 1981 og for oss i dag den 

viktigste verdien kulturminnet har som kilde til kunnskap om Historien. Bevaring av den 

historiske verdien forutsetter, som Myklebust sier, at kulturminnet "må gis et absolutt vedlikehold 

fra og med det øyeblikk det ble erkjent som minnesmerke".108 Følger man Myklebust, vil det først 

og fremst være historisk verdi ved interiøret det skal hegnes om når det er blitt museum.  

Myklebust bruker Wergeland-rommet på Akershus Slott som eksempel.  Vern av den historiske 

verdi krever at minnesmerket bevarer autentisitet og andre dokumentasjonsverdier intakte.   

 
          Wergelanddrommet, Akershus Festning 

Samtidig ønsker vi at kulturminnet - i dette tilfellet det museale interiøret - skal oppleves av flest 

mulig, og tilrettelegging for formidling krever tiltak og endringer som vil skje på bekostning av 

den historiske verdien.   Dette er museets dilemma. 

 

 Interiørmuseets autentisitet 

Interiører som museumsobjekter er ikke nødvendigvis autentiske. Historien som fortelles i disse 

romtablåene handler ofte ikke først og fremst om selve interiøret, men om historiske personer eller 

                                                
107 Myklebust, Dag, Verditenkning – en samarbeidsmåte i bygningsvern”, i FMF årbok 1981, s.100 
108 ibid. s. 99 
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hendelser som interiøret kan knyttes til.  Historiefortellingen blir det viktige; interiøret blir et 

tillegg, som illustrerer og gjør innlevelse i historien mulig for den besøkende. Utstillingen skapes 

av kuratorer for å fremme historien slik man tolker den i utstillingens samtid.  Resultatet blir ikke 

autentisk, men  preget av både den historiske tid man fremstiller og kuratorens samtid.  

 

Et eksempel på dette er Eidsvollsbygningen, som har gjennomgått flere restaureringer og nå står 

overfor enda en i forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014.  Den første store restaureringen var til 

100-års jubileet i 1914.  Geir Thomas Risåsen skriver om dette i boken Eidsvollsbygningen:109 

"Konservator Lange og teatermaler Wangs restaureringsarbeider vakte sterk kritikk allerede i 

samtiden. [...] Blant annet ble det  "i  forbindelse med restaureringen [...] samlet inn møbler og 

annet inventar fra hele landet uten hensyn til stil og alder."  Ved neste restaurering av interiørene, 

i 1960-årene, skal Riksantikvarens restaureringskonsulent Finn Krafft ifølge Risåsen ha sagt om 

den tidligere restaureringen at "det er ikke mange riktige farger som ble benyttet"110.  Han skal 

samtidig ha lovet å sette interiøret så nær tilbake til det opprinnelige som mulig.  Risåsen skriver 

at "til tross for gode forsetter ble det også denne gang foretatt en rekke valg med klare avvik fra 

den historiske dokumentasjonen."  Igjen skal det nå restaureres, og igjen skal man tolke 

bygningens interiør tilbake til 1814.  Ettertidens dom blir kan hende heller ikke denne gangen 

nådig?   Uansett restaureringsmetoder har Eidsvollsbygningens interiører blitt opplevd som 'ekte' 

av de besøkende, mens autentisiteten i interiørene i virkeligheten er høyst tvilsom. 

 
        Eidsvollsbygningen, Visittstuen.  Veggfarge rosa fra 1914.   

                                                
109 Risåsen, Geir Thomas, Eidsvollsbygningnen.  Carsten Anker og Grunnlovens hus, Damm & Sønn, 2005 
s. 227. 
110 ibid. s-230 
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I andre museer kan det være interiøret selv som er det viktigste, men da som en stilhistorisk 

fortelling, på engelsk kalt period room. Også her blir utstillingen kuratert for å skape en tenkt, 

stilhistorisk sammenheng. Trevor Keeble skriver om det problematiske ved dette i boken The 

Period Room: 

This tendency towards a generalised representation of 'how things were' has its own set of 
complications, not the least of which concerns the concept of authenticity.  Whereas a 
museum object may be present in isolation as simply a chair, a table or a lamp, when 
brought together and grouped to form a period room, these objects assume a 'relative' 
authenticity that relies on the coherence of the display as an authentic whole.111 
 

Dette “autentiske hele” oppstår ved mellomkomst av en kurator som setter tingene sammen et 

nytt sted i en ny tid.  “Like all historical constructions, the period room comments on at least two 

different periods:  that of its chronological gestation and that of its presentation.”112 Enhver ny 

konstruksjon - som sammensetningen av et musealt interiør er - vil preges av gjenstandenes egen 

historie, men også av kuratorens samtid og hennes oppfatning av hva som er den historiske 

sannhet.  Dette kan gjelde for all historisk fremstilling, men blir spesielt tydelig i fremstillingen av 

interiør, fordi det med alle sine gjenkjennelige gjenstander oppfattes så autentisk, som et bilde av 

en virkelig fortid. Gjenstandene i interiøret kan være verneverdige og autentiske nok, men 

sammenstillingen av dem til et interiør er det ikke.  I en fremstilling av et interiør blir kuratorens 

medvirkning lett skjult, og interiøret fremstår som forseglet, sann fortid, upåvirket av tiden, mens 

det i virkeligheten er en nyskapt situasjon.  Eksempler på slike interiører er folkemuseenes og 

kunstindustrimuseenes fremstillinger av interiører som enkeltstående rom,  som i bysamlingene på 

Folkemuseet på Bygdøy i Oslo.  Her er interiørene en generell fortelling om fortidens gjenstander, 

stilt sammen for å illudere et interiør.  Som i Eidsvollsbygningen, fremstår helheten også i disse 

tablåene som 'sanne' fortellinger, og oppfattes gjerne som det av publikum, mens autentisiteten i 

virkeligheten er diskutabel.  Opplevelsen av interiøret skapes av en kurator. 

 

 Interiør i verneverdig museumsbygg 

En aktuell problemstilling er om vern av verneverdige museumsbygg også omfatter vern av 

interiør og museets samling. Kan vern av for eksempel Vikingskipmuseet på Bygdøy omfatte også 

bygningenes interiør, inklusive skipene?  Lars Roede er kritisk til en slik mulighet.  om fredning 

av inventaret i Vikingskiphuset skrev han i Fremtid for fortiden nr. 1/2010: 

Hvis vikingskiphuset blir fredet ikke bare som arkitekturmonument, men med skipene som 
urørlig fast inventar, har vernemakten for første gang klart å frede en funksjon, og ikke bare 
dens materielle rammer.  Tøyer de[sic] her kulturminneloven lenger enn lovgiverne mente da 
de åpnet for fredning også av løst inventar? [...]  Kulturminnevernet har til nå måttet nøye 
seg med det materielle, i erkjennelsen av at mange formål med tiden forsvinner eller 

                                                
111 Keeble, Trevor, ”Introduction”, i Sparke, Penny (red), The Moderen Period Room, London:  Routledge, 
2006, s. 3. 
112 ibid. s. 2 
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forandrer seg så mye at husene ikke lenger er tjenlige for formålene de ble oppført for. Nå er 
det åpnet også for fredning av bruksformål.  [...] Og vil denne fredningen skape presedens og 
føre til at andre huseiere blir nektet bruksendring?113 

Rhode bekymrer seg for at bruksformålet ikke skal kunne følge nåtidens ymse funksjonelle krav 

hvis det bindes til bygningen som ble skapt for formålet i sin tid, og er derfor uenig i at 

bruksformålet kan fredes.  Hans-Henrik Egede-Nissen ga uttrykk for det motsatte syn da han 

skrev om Nasjonalgalleriet at "Hvis alt vi bevarer er bygningenes kropper, hvordan passer da 

argumentene om identitet og kulturell kontinuitet på den 'kulturarv' som blir resultatet?114   Han 

hevder at funksjonen er en vesentlig del av dette kulturminnets autentisitet.  Jeg forstår ham dit 

hen at mener at en stor del av 'kulturopplevelsesverdien' bortfaller dersom bygningens kulturelle 

autentisitet, nemlig funksjonen og dermed interiøret - endres.  

 
     Fra Nasjonalgalleriet 

Det kan hevdes at i spesielle tilfeller er det riktig å frede også en funksjon.  Stavkirkene ville ikke 

ha samme 'kulturopplevelsesverdi', dersom deres funksjon som kirkerom var bruksendret til en 

annen type bruk.  Nasjonalgalleriet mister sin mening hvis funksjonen som galleri for kunst blir 

borte, ifølge Kåre Willoch.  Bevaring av bruksformål kan være nødvendig for at kulturfortellingen 

kan holdes levende og 'kulturopplevelsesverdien' bevares. 

 

Museer og kulturminnevern har ikke nødvendigvis sammenfallende interesser.  Interiørets 

autentisitet som kulturminne når det blir utstilt i museer kan diskuteres,  og er noe annet enn 

museet som kulturminne i seg selv.  Det siste er en aktuell debatt om fredning av viktige nasjonale 

museer som Vikingskipmuseet og Nasjonalgalleriet. 

 

                                                
113 Roede, Lars, “Nasjonalkatedralen på jordet”, artikkel i Fremtid for fortiden, 1/2010 s. 13 
114 Egede-Nissen, Hans-Henrik, "Kulturminner uten innhold", Aftenposten Kultursidene 28.03.2010, s. 5 
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OPPSUMMERING  DEL II 
 

Kapittel 3  gjennomgår verdikriterier for vurdering av kulturminner, både historisk og dem som 

benyttes av vernemyndigheten i dag.  En overgripende verdi som  anvendbarhet/ 

funksjonsdyktighet  eller enkelt sagt bruksverdi  er særlig utfordrende når det gjelder vernet 

interiør og inventar. 

Kapittel 4  tar opp temaet immateriell verneverdi  og kommenterer UNESCOs konvensjon om 

vern av Den immaterielle kulturarven med referanse til en analyse av konvensjonen utført av Odd 

Are Berkaak.  Han hevder at det er et sprik mellom forvaltningen av det tradisjonelle 

kulturminnevernet og moderne forskning innen immateriell kulturarv.  Når verneverdier i et 

interiør ifølge kulturminneloven vurderes etter de samme kriterier som en bygning, er det bare det 

som er materielt og bygningsfast (med unntak av spesifisert, større, løst inventar) som vernes etter 

loven. Immaterielle verdier som er vesentlige for opplevelsen av et vernet interiør, ivaretas ikke 

gjennom loven. Hvis rommet vernes uten gjenstandene som forklarer funksjonen, mister det mye 

av begrunnelsen for vern.   Dagens kulturminnelov og -forvaltning er lite egnet for å ivareta 

immaterielle verneverdier i et vernet interiør. 

 

Kapittel 5 drøfter bruk av interiører som er definert som kulturminner.   

Offentlige utredninger legger det vekt på kulturminnenes verdi som middel til verdiskaping og  

fremme av næring og økonomisk virksomhet.  Inntrykket som Stortingsmelding nr. 16 gir,  er at 

kulturminnenes betydning for stedsutvikling og næringsvirksomhet sidestilles med å ivareta 

kulturminnene som selvstendige, ikke-økonomiske kulturuttrykk. Den iboende konflikten mellom 

bevaring av kulturminner som autentiske minner og kravet om bruksverdi i nåtiden 

underkommuniseres i de politiske dokumentene. 

 

Som politisk føring ligger også en demokratisering i forvaltningsprosessen.  I dette ligger et stort 

ansvar på forvaltningsmyndigheten om å definere mest mulig objektive og troverdige kriterier for 

vern, og prioritere mellom dem, for å få til gode verneprosesser. 

 

Holdningen til bruk av kulturminner har endret seg gjennom tidene, fra en ”selvfølgelig” rett til å 

gjenoppbygge en idealisert fortid og bruke den på nytt slik Viollet-le-Duc hevdet, og Ruskins 

totale respekt for kulturminnene som noe forbudt å røre ved, og til dagens moderne ideer om 

balanse mellom kulturminnenes ulike verdier som styrende for vern og videre bruk.   
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I kriteriene for vurdering av kulturminner savnes en ikke-økonomisk, ikke-materiell verdi, nemlig 

kulturminnets egenverdi som minne, en verdi jeg har kalt 'kulturopplevelsesverdi'. Ved å etablere 

og inkludere dette begrepet som en bruksverdi kan begrepet bruk defineres som noe mer enn 

praktisk funksjonalitet og økonomisk nytte.  Dersom 'kulturopplevelsesverdi' kan erkjennes som et 

kriterium ved vurdering av funksjonsendring for et vernet interiør, får kulturminnemyndigheten en 

mulighet for å synliggjøre immaterielle verdier ved kulturminnet som bør ivaretas ved videre 

bruk. 

 

Forskjellige former for bruk av verneverdige interiører medfører grad av endring, noe som 

medfører at verneverdiene og 'kulturopplevelsesverdien' bevares i ulik grad.   I noen tilfeller kan 

bevaring av bruksformål være nødvendig for at kulturopplevelsesverdien kan bevares. 
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Vestibyle i Ullevålsveien 5 i 2010 

 

 

 

DEL III 

FREDNING AV INTERIØR I ULLEVÅLSVEIEN 5  

OG ST. OLAVS GATE 1   
EN EKSEMPELSTUDIE 
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VALG AV STUDIEOBJEKT 

Som eksempelstudie for å belyse temaene i oppgavens del I og del II har jeg valgt å undersøke den 

foreslåtte fredningen av interiørene i Ullevålsveien 5 i Oslo, som tidligere rommet SHKS  

(tidligere Statens Håndverks- og kunstindustriskole),  og  St. Olavs gate 1, som er bygning for 

Kunstindustrimuseet.  Valget av studieobjekt var nærliggende fordi dette er et eksempel på en 

dagsaktuell fredningsprosess som omfatter både eksteriør, interiør samt fast og løst inventar.  

Fredning av interiørene bringer opp problemstillinger som gjelder interiør også i andre viktige 

institusjonsbygg som står foran en verneprosess.  

 

Ullevålsveien 5 ble fraflyttet sommeren 2010, da SHKS, som nå er del av Kunsthøgskolen i Oslo, 

ble samlokalisert til en samlet kunsthøgskole i den tidligere seilduksfabrikken på Grünerløkka.  

Kunstindustrimuseet er blitt en del av Nasjonalmuseet, og kan om få år bli flyttet til et samlet 

Nasjonalmuseum på Vestbanen.  De konkrete flytteplanene for SHKS og mulige flytteplaner for 

Kunstindustrimuseet var årsak til at Byantikvaren i Oslo i mars 2010 varslet fredning av eksteriør, 

interiør og deler av inventar i Ullevålsveien 5 og St. Olavs gate 1.  

 

Målet med denne studien er å drøfte  hovedproblemstillingens to spørsmål med fredningen av 

Ullevålsveien 5 og St. Olavs gate 1 som eksempel:  Hvordan kan kultur minnes og vernes i et 

interiør?  Og  Kan vernede interiører brukes og likevel beholde sine verneverdier? 

Studien redegjør for og drøfter interiørfredningens begrunnelse,  og drøfter konsekvenser for 

videre bruk av bygningens interiør, med utgangspunkt i drøftingene i oppgavens del I og II. 

 

AVGRENSNING 

Hovedinteressen min i studien har vært SHKS' bygning, Ullevålsveien 5; størst vekt er derfor lagt 

på denne del av bygningskomplekset, både i historikk og i drøfting.  Fordi bygningenes og 

institusjonenes historie er så sammenvevd, har det vært nødvendig også å ta med 

Kunstindustrimuseet i St.Olavs gate 1 i studien. Selv om hele anlegget fredes, er oppgaven 

konsentrert om fredningen av interiøret, og spesielt interiøret i Ullevålsveien 5. 

 

Navnet Tegneskolen brukes i omtalen av skolens historikk om institusjonen fra opprettelsen i 

1818 og frem til 1903 da bygningen i Ullevålsveien sto ferdig,  Navnet velges både fordi 

Tegneskolen var den alminnelig brukte betegnelsen den gangen, og fordi skolen skiftet offisielt 

navn flere ganger i løpet av perioden.  SHKS brukes i oppgaven som navn på institusjonen fra 

1903 og frem til utflyttingen fra Ullevålsveien 5 i 2010, selv om navnet  SHKS først ble etablert i 

1914, og det opphørte som navn ved sammenslåingen med andre kunstfaglige høgskoler til 

Kunsthøgskolen i Oslo i 1996.  
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    Ullevålsveien 5   

 

KAPITTEL 6 

FREDNINGSFORSLAGET 

 
Byantikvaren i Oslo fremmet høsten 2010 forslag om fredning av Ullevålsveien 5 og St. Olavs 

gate 1 med hjemmel i kulturminnelovens §15 og § 19115.  Det er et omfattende dokument, med 

detaljerte bestemmelser for bevaring, vedlikehold og bruk av både bygning, interiør og inventar. 

Plantegninger til fredningsforslaget følger som vedlegg B.1-B.6.  og C.1-C.6.  Her følger et utdrag 

sitater som er vesentlige for den videre drøftingen av interiørvernet.  I forslaget heter det: 

Fredningen av Kunstindustrimuseet og SHKS omfatter bygningens eksteriør og interiør 
og inkluderer hovedelementer som planløsning, konstruksjon, materialbruk og 
overflatebehandling, og detaljer som vinduer, dører, gerikter, listverk, fast inventar, 
opprinnelig/eldre lysarmaturer, ventilasjonsrister m.m. 116 
 
 

FREDNINGENS FORMÅL 

Forslaget har formulert formålet for fredningen slik: 
 

                                                
115 Byantikvaren i Oslo, St, Olavs gate 1 og Ullevålsveien 5.  Forslag om fredning med hjemmel i 
kulturminneloven § 15 og §19 - høring jf. §22.  Datert 5.11.2010. 
116 ibid.s.1 
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Formålet med fredningen er å bevare SHKS og Kunstindustrimuseets kulturhistoriske og 
arkitekturhistoriske verdier. 
 
Fredningen skal sikre dokumentasjon og opplevelse av et stort bygningskompleks som har 
stått sentralt i hovedstadens og nasjonens kunstneriske og kunsthåndverksfaglige 
utvikling.  Bygningen har stor dokumentasjonsverdi som monument over kunsthåndverkets 
viktige posisjon i det tyvende århundret. [...] 
 
Anleggets arkitekturhistoriske verdi knytter seg til materialbruk og fasadeutforming i 
brytningen mellom historismen og jugendstilen. [...]Begge institusjonene har også 
spesialutformete interiører. [...] Begge institusjonene har representative inngangspartier 
og gjennomførte kommunikasjonsarealer som for en stor del er godt bevart. 
 
Hensikten med fredningen er å bevare byggets fasader, konstruksjon med bæring og 
etasjeskiller, organisering rundt åpne gårdsrom og overordnende struktur med 
romløsning og kommunikasjonsårer som korridorer, trapper, trapperom og vestibyle.  
Videre skal fredningen sikre det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen; så som fasade 
og interiører, opprinnelige bygningsdeler og overflater.  I interiørene skal 
historiefortellende elementer som formidler anleggets historie og bruk prioriteres.117   

 
For Byantikvaren har det vært viktig "å synliggjøre og sikre kulturminneverdiene i forkant av 

eventuell tilrettelegging for ny bruk."118 

 
BEGRUNNELSE FOR FREDNING 

Byantikvaren har vurdert anlegget til å være av "nasjonal verdi, både når det gjelder 

arkitekturhistorie og kulturhistorie."119  Det sies også at til tross for flere om- og påbygninger  

"fremstår bygget med høy grad av autentisitet både hva angår opprinnelige løsninger i plan, 

interiører og materialer."120   Byantikvarens vurdering som begrunnelse for fredningsforslaget kan 

sammenfattes til at anlegget anses å ha  

• høy bevaringsverdi som dokumentasjon av nasjonens kunstutdannelse og kunstindustri 

• høy bevaringsverdi som monumentalarkitektur fra tidlig 1900-tall 

• stor grad av opprinnelighet 

• høy grad av materialautentisitet og opprinnelig detaljering 

Til slutt i Byantikvarens vurdering av kulturminnet heter det:  "Byantikvaren vil påpeke 

viktigheten av å bevare både dokumentasjonsverdien og opplevelsen av Kunstindustrimuseets og 

SHKS's opprinnelige funksjon selv om anlegget får ny bruk." 

 

 

 

 
                                                
117 ibid. s. 3-4 
118 ibid. s. 6 
119 ibid. s. 6 
120 ibid. s. 8 
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TRE INTERIØRKATEGORIER 

Bestemmelsene som gjelder interiørene er omfattende.  Fredningsforslaget deler 

interiørfredningen inn i tre kategorier121: 

 

KATEGORI 1: 

"Rommene som faller inn under kategori 1 har i tillegg til den arkitekturhistoriske verdi 

stor historiefortellende verdi knyttet til opprinnelig skole- og museumsfunksjon. 

Rommene er avmerket på plantegninger som er vedlagt fredningsforslaget (se 

plantegninger i vedlegg)  

KATEGORI 2: 

Rommene "i kategori 2 har primært arkitekturhistorisk verdi, og omfatter de øvrige 

interiører, undervisningsrom, utstillingsarealer og kontorer, og med særlig vekt å 

strukturelle elementer som korridorer, trapperom og vestibyler." 

KATEGORI 3: 

"Interiører med kategori 3 omfattes ikke av interiørfredningen."  Det gjelder skolens 4. og 

5. etasje med hems og et frittstående heistårn,  som ble påbygget i 1980.   

 
SPESIFISERT INVENTAR  

Til grunn for listen over løst inventar som inngår i fredningen sier forslaget at det er inventar som 

var i anlegget da det ble varslet oppstart for fredningssak den 18.03.2010.  Listen over spesifisert 

inventar omfatter bare Ullevålsveien 5.  I forslaget heter det: 

Deler av inventaret er fast og skal bevares med nåværende plassering, noe ønskes flyttet 
til rom 343 raderverkstedet, annet kan flyttes rundt i bygningen. Det er ikke tillatt å fjerne 
noe av fredet inventar fra bygningen. 
 
Fast inventar, tillates ikke flyttet: 

• 3 brannmeldere i trapperommet, første til tredje etasje. 
• 1 del av kapitel i gips som er innfelt over dør i korridor i første etasje. 
• øvingsfelt for freskomalerier i rom 351. 

 
Inventar som skal bevares i rom 343, raderverksted: 

• 1 grafikkpresse. 
• 1 rad med doble arbeidsbenker. 

 
Inventar som ønskes flyttet til rom 343, raderverksted: 

• 1 grafikkpresse i vestibylen 
• 1 platekutter i metallverksted, korridor i underetasje. 
• 3 grafikkpresser i korridor tilknyttet grafikkverkstedet i tredje etasje. 

 
Løst inventar, tillates ikke fjernet fra bygningen 

• 3 gipsrelieffer på vegg i gipsverkstedet i første etasje, rom 107a. 

                                                
121 ibid. s. 1-2 
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• 1 gipskopi av løvehode på vegg i gipsverkstedet i første etasje, rom 107a. 
• 1 gipskopi av arkaisk kvinne i korridoren i tredje etasje. 
• 4 gipskopier på loftet(1 gipskopi av Torneplukkeren, 2 gipskopier med 

kontrapositur, 1 gipskopi av hellenistisk bakkus/satyr). 
• 1 innrammet kopi av mosaikk på loftet. 
• 1 innrammet steinplate på loftet. 
• 3 innvendige dører, lagret på loft. 
• 4 vinduer, lagret på loft. 
• Originale gateporter, midlertidig lagret i gårdsrommet. [...]122 

 
 
FREDNINGSBESTEMMELSER 

I forslaget til fredningsbestemmelser heter det blant annet: 

[...] 
2. Det er ikke tillatt å bygge om eller endre bygningenes eksteriør,  konstruksjon 
 eller struktur. 
3. Alle interiører er fredet, med unntak av interiørene i kategori 3. Eventuelle 
 endringer skal forelegges forvaltningsmyndighet, og krever dispensasjon fra 
 fredningsvedtaket. 
4. Interiører, kategori 1, skal bevares i sin helhet uten addisjoner eller ny 
 oppdeling, og med løst inventar (rom 343).  Ny bruk skal finne sted innenfor disse 
 rammene. 
[...] 
6. Utskifting av bygningselementer eller materialer, forandring av  overflater 
 eller annet arbeid ut over vanlig vedlikehold på bygningens eksteriør, interiør 
 eller konstruksjon, er ikke tillatt.  Unntatt fra dette er eventuelle  tilbakeføringer, 
 jf. punkt 8. 
7.  Alt vedlikehold og all istandsetting skal skje med materialer og metoder i tråd 
 med anleggets og bygningenes egenart og på en måte som ikke reduserer de 
 arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene. 
8. Tilbakeføringer til opprinnelig eller tidligere utseende og/eller konstruksjoner 
 kan tillates under forutsetning av at tiltaket gjøres på et  sikkert, dokumentert 
 grunnlag og etter dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten. 
[...] 
10. Løst inventar som inngår i fredningen (jf liste), skal ikke fjernes fra 
 bygningen. Løst inventar i raderverkstedet, rom 343, eller annet  inventar 
 som knytter seg til dette, jamfør inventarliste, skal forbli i verkstedet. 

  

BRUK OG FØLGER AV FREDNINGEN 

I fredningsbestemmelse heter det om bruk av interiører i kategori 1 at  "ny bruk skal finne sted 

innenfor disse rammene."  I et avsnitt om følger av fredningen sies at 

 
Ny bruk av bygningen skal tilrettelegges med respekt for byggets kulturhistoriske verdier.   
Strukturelle elementer som vestibyle og kommunikasjonsveier som trapper og korridorer 
forutsettes bevart uten vesentlige endringer. Ved søknad om dispensasjon kan det åpnes 
opp for addisjoner og videre oppdeling i andre rom som ikke tilhører interiørkategori 1.123 

 

                                                
122 ibid. s. 3 
123 ibid. s. 5 
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      Fortegning av Johannes Flintoe.  Brukt i Tegneskolens undervisning 

 

 

KAPITTEL 7 

EN KORT HISTORIKK 

 
Hva er det ved Ullevålsveien 5 og St. Olavs gate 1 som gjør at Byantikvaren vil frede dette 

bygningskomplekset med interiør og inventar? Selve bygningskomplekset er et over hundre år 

gammelt monumentalbygg, noe som kan være grunn nok til å vurdere fredning.   Men hvor langt 

skal man gå i å frede interiøret?  Med historie tilbake til 1800-tallet har institusjonene SHKS og 

Kunstindustrimuseet spilt viktige roller i utviklingen av norsk kunst, kunsthåndverk, arkitektur og 

design og vært vesentlige bidragsytere til å gi Norge en nasjonal, kulturell identitet.  Historien 

viser at institusjonene hadde tette bånd mellom seg også før de fikk sin egen bygning i 1903. 

 

Byantikvaren ønsker å frede anlegget fordi man mener det har høy arkitekturhistorisk, 

kulturhistorisk og historiefortellende verdi, som det står i fredningsforslaget.  Som bakgrunn for å 

drøfte disse verdiene i fredningsforslaget følger en kort historikk over institusjonene og 

bygningen.  



 
AHO - Erfaringsbasert master i arkitekturvern 2008-2011.   Ellen S. Klingenberg   30.11.2010 

 

 73 

 

TEGNESKOLEN 1818-1903 

Tegneskolen var den første norske  kunstinstitusjon og blant de tidligste offentlige institusjoner 

som ble opprettet etter at Norge var etablert som nasjonalstat i 1814.  Noen få fremsynte borgere i 

Norge så behovet for å bygge opp en egen, norsk kunstutdanning og en håndverkerstand med 

kunnskaper innen de estetiske fag som et ledd i å bygge en egen nasjonal kultur, og fikk innvilget 

sin søknad om etablering av Den foreløbige Tegneskole ved en kongelig resolusjon i 1818.  

Skolen fikk permanent status i 1822 under navnet Den kongelige Tegne- og Kunstskole i 

Christiania.  Modellen for skolen var Kunstakademiet i København, som var etablert allerede i 

1738.  Grunnlaget for senere tiders både kunstutdanning og arkitekturutdanning i Norge ble lagt 

ved Tegneskolen, som var den eneste skolen i Norge som ga utdanning i tegning på den tiden, og 

skolen utdannet de aller fleste av landets kunstnere og arkitekter på 1800-tallet.  Mange av skolens 

elever, som senere ble Norges fremste kunstnere og arkitekter, kom tilbake til skolen som lærere 

og satt i ledelsen - kalt bestyrelsen - av skolen.  Hvilken betydning disse kunstnerne hadde i 

samfunnet ble beskrevet slik ved skolens hundreårsjubileum i 1918 av Anders Krogvig: 

Den [bestyrelsen. Forf. anm.] var i virkeligheten gjennem halvundrede aar midtpunktet 
for alt kunstnerisk arbeide her hjemme, og man skal ha vanskelig for at paavise et mere 
betydelig kunstanliggende som den ikke har øvet indflydelse paa.124 

Et eksempel på skolens betydning er at da en av initiativtagerne til opprettelse av skolen, senere 

lærer og styremedlem Hans Ditlev Franz von Linstow i 1824 ble ansatt som arkitekt og leder for 

byggearbeidet for oppføring av ny kongebolig i Christiania, brukte han sine elever og kolleger ved 

Tegneskolen som medhjelpere til utsmykning av interiørene125.   Kunstens betydning for 

samfunnet ble optimistisk uttrykt av Linstow i en tale ved skolens første utstilling i 1820:   

Hvad bogstavet er for Tanken, er Tegnekunsten for Indbildningskraften; og saaledes 
bliver Tegnekunsten endog uundværlig som Hjælpemiddel for Videnskaberne, ikke alene 
de, som fortrinligvis behandle Stof af den udvortes Verden, men endog de mere abstracte 
Videnskaber som den rene Mathematik kunne ikke undvære Tegnekunsten.126 

I virkeligheten hadde kunsten svært trange kår,  noe som gjenspeilte seg i skolens og lærernes 

magre økonomi.  Likevel var skoleledelsens tanker om kunstens store betydning for samfunnet 

ikke beskjedne. 

  

I tillegg til å være  utdanningsinstitusjon for kunstnere, håndverkere og arkitekter ble Tegneskolen 

også tiltenkt andre viktige oppgaver.  Skolen var statsmaktens rådgiver i alle kunstneriske saker, 

spesielt alt som omhandlet offentlige bygninger. Det var også foreslått at Tegneskolens styre 

                                                
124 Krogvig, Anders, Fra den Gamle Tegneskole, Kristiania: Steenske Forlag 1918, s. 108 
125 Borthen, Torunn S, Jan Michl og Astrid Skjerven, Glimt fra Tegneskolens historie, i SHKS  Kunst & 
Design i 175 år, Oslo: SHKS Statens Håndverks- og kunstindustriskole, 1993. 
126 Krogvig, Anders, Fra den Gamle Tegneskole, Kristiania: Steenske Forlag 1918, s. 75 
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skulle også ha ansvaret som kontrollerende instans for utformingen av alle offentlige bygninger i 

hovedstaden.  (Men denne ordningen ble dessverre ikke gjennomført, skriver Krogvig 

beklagende127). Fra 1834 ble skolen også pålagt hvert år å sende inn til departementet 

mønstertegninger og beskrivelser av både bygninger, møbler, kjøreredskaper og maskiner.   Disse 

tegningene ble utgitt av departementet til bruk som mønstre for håndverkere i hele landet.   

Kanskje den viktigste oppgaven Tegneskolens styre hadde utenom skolevirksomheten, var 

grunnleggelsen og ledelsen av Nationalmuseet (senere Nasjonalgalleriet) som ble opprettet i 1837 

og hadde felles styre med Tegneskolen frem til 1869. Foreningen til Norske 

Fortidsminnesmerkers Bevaring (senere Fortidsminneforeningen) ble stiftet i 1844 på initiativ fra 

lærere ved Tegneskolen. Mange ledere og styremedlemmer i foreningen, hadde nær tilknytning til 

skolen.  

  

Til tross for sin viktige posisjon som arnested for utvikling av norsk kunst, kunsthåndverk, design 

og arkitektur,  hadde Tegneskolen holdt til i forskjellige, svært beskjedne, leide lokaler gjennom 

hele 1800-tallet.  Både skolens navn og lokaliteter varierte gjennom de første 84 årene, det første 

som følge av skiftende meninger hos skolens ledelse om hva som var skolens utdanningsmål og 

metoder;  det andre var en følge av økte arealbehov på grunn av utvidelser i elevtall og 

undervisningstilbud.  De første lokalene var i Rådhusgaten 9 hvor den startet med 70 elever i 

sjøkrigskommisær Hettings gård.  I 1843 flyttet skolen til Theatergaten 1 og hadde 230 elever. I 

1866 flyttet skolen igjen, denne gang til Hofapotheker Hans Selchier von Dittens tre etasjers 

murgård i Apothekergaten 5, med plass til 277 elever128. (Samme bygning huset samtidig også 

Nasjonalgalleriet i noen år129).    Jens Thiis skrev om tilværelsen som elev ved Tegneskolen i 

Apothekergaten i sin bok "Edvard Munch og hans samtid"130:  "[...] og der hang vi over 

tegnebrettene hundrevis av elever i store saler, men i en forpestet luft av osende gassbluss, så det 

er et under at vi ikke har mistet håret alle sammen. " 

 

Historien viser at Tegneskolen var allerede en tradisjonsrik institusjon da den endelig fikk 

permanent tilhold i et nytt, storslått bygg, tegnet og bygget for formålet, i 1903. 

 

KUNSTINDUSTRIMUSEET 1876-1903 

Kristiania Kunstindustrimuseum var blitt stiftet i 1876 , og åpnet i 1877 som det første i Norden.  

                                                
127 ibid. s. 39 
128 Borthen, Torunn S, Jan Michl og Astrid Skjerven, Glimt fra Tegneskolens historie, i SHKS  Kunst & 
Design i 175 år, Oslo: SHKS Statens Håndverks- og kunstindustriskole, 1993, s.10, s.12 og s.19. 
 
129 Finne-Grønn, S.H., Den Mecklenburgsk-Uradelige Æt v. Ditten, Christiania: Det Mallingske Bogtrykkeri, 
1911 s.12. 
130 iflg. Parmann (1969) s. 238 
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Det var tette bånd mellom Tegneskolen og Kristiania Kunstindustrimuseum helt fra starten.  Flere 

av de samme fremsynte borgerne sto bak og ledet begge kulturinstitusjoner.   Museets formål 

skulle være  

"[...] at fremme den norske Industri med hensyn til smagfuld og paa samme Tid 
hensigtsmæssig Form samt at udvikle Almenhedens Sands i denne Retning ved at aabne 
Producenten saavelsom Konsumenten let Adgang til at gjøre sig bekjendt med smukke, 
karakteristisk og hensigtsmæssige Kunstindustriprodukter i Original eller 
Efterdannelse.”131   

 

Museet var også et av de første i sitt slag som ble opprettet i Europa; det fulgte en utvikling i det 

øvrige Europa, hvor slike museer ble opprettet i kjølvannet av motbevegelsen mot 

industrialismens forflatning av produktenes formgivning.  South Kensington Museum i London, 

senere Victoria & Albert Museum, ble opprettet som det første i 1852.  Kunstindustrimuseets 

første leder, konservator og senere direktør frem til 1919 var Henrik August Grosch, som også var 

knyttet til Tegneskolen som lærer og medlem av styret. Museet fikk en svært beskjeden start; de 

første to årene etter åpningen i 1877 holdt det til i to rom i Centralgården som lå i Lille Grensen 7.  

I 1879 flyttet museet til Nedre Slotts gate 7, hvor det ble inntil 1882 da det flyttet til en bygning 

reist spesielt for en samlokalisering av Kunstindustrimuseet og Kunstforeningen.  Bygningen lå på 

St. Olavs plass 5, hjørnet Pilestredet/Universitetsgaten.  Plassmangel gjorde at museet hadde 

behov for mer plass.  Museet hadde etter hvert også opparbeidet seg en posisjon til å fortjene en 

egen, representativ bygning. 

 

 
SAMLOKALISERING I 1904  

Tegneskolen hadde en stor gipssamling og en samling av verk utført av skolens elever og lærere.  

Samlingene var pedagogisk viktig for utdanningene.  I tillegg mente skolens styre at en 

kunsthåndverk-samling også var viktig for skolens undervisning.  Kunstindustrimuseet hadde en 

slik samling, og i skolens og museets felles interesse fremmet styret ved de to institusjonene 

forslag om en samlokalisering etter mellomeuropeisk forbilde i et eget bygningskompleks.   Det 

førte til utlysningen av en arkitektkonkurranse i 1897.   

  

Da den nye bygningen sto ferdig til skolestart i 1903 hadde både skolen og museet endelig fått 

standsmessige, funksjonelle og moderne lokaler som var verdige to viktige, nasjonale 

institusjoner.  Museet flyttet inn til innvielsen av bygningene i mai 1904., som var en stor, 

nasjonal begivenhet, behørig dekket av landets ledende aviser og med mange av nasjonens mest 

fremtredende personer til stede.    

                                                
131 Sprovin, Mathilde, Byantikvaren i Oslo, registreringsmateriale vedr. fredning av Ullevålsveien 5/St. Olavs 
gate 1, 2010.  Upublisert. 
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Møte i Fagskolekomiteen 1905-06  på direktør Holters kontor i Ullevålsveien 5.  I dag er bord og stoler flyttet til 

Kunsthøgskolen i Seilduksfabrikken.  Øvrig inventar er forsvunnet. 
 

SHKS  OG KUNSTINDUSTRIMUSEET ETTER 1904   

Begge institusjoner har siden samlokaliseringen vært blant fundamentene i norsk kulturliv.  SHKS 

fortsatte som en vesentlig institusjon for utvikling av arkitektur-, kunst- og designutdanning i 

Norge.  De fleste kunstnere, og designere og mange kjente arkitekter, har sin bakgrunn fra SHKS 

også på 1900-tallet.  Av store personligheter knyttet til skolens ledelse bør nevnes gullsmed Jacob 

Tostrup Prytz som var skolens direktør fra 1934 til 1956 og som drev skolen frem til en moderne 

skole for kunsthåndverk og design.  Han var blant annet initiativtager til Foreningen Brukskunst 

som fikk stor betydning for utviklingen av norsk Scandinavian design.   Under ham utviklet 

funksjonalismens seg ved SHKS.  Arkitekt Arne Korsmo ble ansatt som overlærer fra 1934 til og 

utviklet interiørarkitektur- og møbeldesignerutdanningen slik vi kjenner den i dag.  Fra 1986 fikk 

skolen status som høgskole, og i 1996 opphørte skolens selvstendige status og ble slått sammen 

med fire andre høgskoler til Kunsthøgskolen i Oslo. 

 

Kunstindustrimuseet har vært ett av tre museer i landet som viser det fremste av spesielt norsk 

kunsthåndverk og design.  I en stor del av 1900-tallet var kunsthistorikeren Thor Kielland museets 

direktør og preget sterkt museets profil og interiørarkitektoniske form.   Samarbeidet mellom 

skolen og museet fortsatte under ledelsen til Kielland og Prytz.  Kielland var ansvarlig for på- og 

ombygningen av museet i 1937-40.  Etter Kiellands tid har museet gjennomgått store forandringer 

i interiørene. Kunstindustrimuseet opphørte som selvstendig institusjon ved opprettelsen av 

Nasjonalmuseet for kunst, arkitkektur og design i 2003. 



 
AHO - Erfaringsbasert master i arkitekturvern 2008-2011.   Ellen S. Klingenberg   30.11.2010 

 

 77 

 

 
BYGNINGSHISTORIKK OG BYGNINGSBESKRIVELSE 
Eiendommen som kommunen hadde kjøpt i 1893 for oppføring av ny bygning for Tegneskolen og 

for Kunstindustrimuseet var en løkke-eiendom som hadde tilhørt oberst Jens Brandt.  

Villabygningen han lot oppføre her i 1840, som Diakonissehuset senere overtok som sykehus, ble 
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revet i 1895132.  I 1897 ble det utlyst en arkitektkonkurranse i 1897 om ny bygning for 

samlokalisert Tegneskole og Kunstindustrimuseum. Førstepremien ble tildelt arkitekt Adolf Bredo 

Greve (1871-1931), som i et samarbeid med Ingvar Olsen Hjort (1862-1927) tegnet og sto for 

gjennomføring av prosjektet. Anleggets finansiering  ble delt mellom Staten og Oslo Kommune. 

Hele bygningskomplekset sto ferdig i 1903 og ble innviet i mai 1904. 133.134 

 

Bygningskomplekset dekker hele øvre del av kvartalet som begrenses av St.Olavs gate, 

Ullevålsveien og Nordahl Bruns gate.  Det er et monumentalt byggverk i nybarokk stil med 

innslag av jugend, utført i rød tegl med gesimser og sokkel i dels hugget, dels slipt grå granitt. 

Bygningens hjørner er markert med hjørnetårn med pyramide-tak.  Store krysspostvinduer har 

buet overdekning i første og annen etasje; i tredje etasje er vinduene lavere og rektangulære.  

 

Inngangsfasadene er symmetrisk utformet med midtstilte hovedinnganger, museets mot St. Olavs 

gate og skolens inngang mot Ullevålsveien.  Museets hovedinngang er rikt markert med 

monumental trapp og et veggparti i granitt i hele fasadens høyde som avsluttes med frise og gresk 

gavl med skulpturer over takgesimsen.   Skolens inngangsparti mot Ullevålsveien er noe enklere 

utformet med en horisontal baldakin i flukt med gesimsen over første etasje.   

 

Fasadene har likhetstrekk både i materialvalg og stiluttrykk med flere andre institusjonsbygninger 

reist i Oslo omkring denne tiden.   Det mest betydningsfulle er Høyesteretts hus, som var resultat 

av en arkitektkonkurranse som ble avholdt i 1895, to år før Greve vant konkurransen om 

Tegneskolen.  Arkitekt Hans Jacob Sparre var arkitekten for Høyesteretts hus, og bygget ble 

oppført i perioden 1896-1903135; det ble altså ferdigstilt samtidig med Ullevålsveien 5/St. Olavs 

gate 1.  I Høyesteretts hus finnes mye av det samme formuttrykk og materialbruk i som i Greves 

bygning.   De to bygningene er begge uttykk for den rådende, klassiske byggestil for viktige 

institusjonsbygg, med enkelte innslag av den nye tidens stil, jugend, i detaljering og interiører.   

 

Det synes ikke usannsynlig at Greve har sett og blitt inspirert av planene for Høyesteretts Hus før 

han selv laget sitt utkast til konkurransen i 1897.  At Tegneskolen/Kunstindustrimuseets 

bygninger fikk en så monumental og ærverdig arkitektur forteller at disse institusjonene hadde en 

stor betydning i det unge Norge.   

                                                
132 Holden, Finn, Byløkker i Oslo, løkker på bymarken, Oslo: Andresen og Butenschøn 2007 s.106 
133 Borthen, Torunn S, Jan Michl og Astrid Skjerven, Glimt fra Tegneskolens historie i SHKS  Kunst & Design 
i 175 år, Oslo: SHKS 1993, s.24 
134 Magnussen, Ragnhild, Historien om et hus 1903-2003, SHKS. 100 år i Ullevålsveien 5, Oslo: SHKS 2004 
s.16. 
135 Oslo Byleksikon, Oslo: Kunnsakpsforlaget 2000/2005, s. 213 
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           Vestibylen i Ullevålsveien 5. Bilde fra skolens årsberetning 1903-04. 

 

 

PLANLØSNINGEN OG INTERIØRENE 

Kunstindustrimuseet har en symmetrisk, enkel og klassisk plan sentrert omkring vestibylen og 

hovedtrappen.  De opprinnelige tegningene viser få, men store, høyloftede og representative 

utstillingsrom med store, symmetrisk plasserte vinduer. 

 

Tegneskolens plan har en hovedfløy mot Ullevålsveien og to sidefløyer omkring et stort gårdsrom.  

Vestibylen ligger her i gateplan i hovedfløyen, en halv etasje under første etasje.  En bred trapp 

fører fra vestibylen og opp til 1. etasje, hvor hovedtrapperommet ligger langs korridoren.  

Hovedstrukturen i de opprinnelige tre etasjene  er lik; en bred korridor langs ytterveggene mot syd 

og vest, med store vinduer mot gårdsrommet. Store, generelle undervisningssaler ligger med 

adkomst fra korridorene og er nord- eller østvendte. Også  undervisningssalene har store, høye 

vinduer. 

 

I både museet og skolen er bygningenes hovedstruktur og planløsning bevart som opprinnelig i 

rom definert i kategori 1 og 2.  Bortsett fra noen tillegg av lette hems- og veggkonstruksjoner, er 

de fleste av rommenes hovedform intakt. 

 

Vestibylen i museet er monumentalt utformet med brede trappeløp og påkostede materialer.  

Gulvene er i terrasso med mønster i mosaikkfliser innstøpt. Vestibylen domineres av fire søyler i 

stukkmarmor, et materiale som preger også brystninger i vestibylen og hovedtrappen i museet.   

Tegneskolens vestibyle er enklere utført, men monumentalt i form over halvannen etasje og med 

en dominerende trapp som leder opp til skolen.  Gulvet er mønstret terrasso, som i museet, og 
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veggene er malt,  en enkel mønsterfrise i pussen er eneste dekor.  I Tegneskolen er opprinnelig 

terrasso fremdeles gulvbelegg i brede korridorer og trapper.   I undervisningssaler er gulvbelegg 

ikke opprinnelig, gjennomgåene er brukt grå vinyl.  Overflater på vegger og i tak er 

gjennomgående malt puss både i korridorer og saler.   Enkelte dekorerte felt finnes i korridorer. 

 

Bygningsmessige detaljer som profilert listverk, dører og vinduer med beslag, trapperekkverk og 

utforming av takbjelker er godt bevart, og har høy grad av autentisitet i begge bygningene. 

 

ENDRINGS- OG PÅBYGNINGSARBEIDER 

To større endringsarbeider har vært utført i bygningene: 

1. Påbygning av 4. og 5. etasje i St. Olavs gate 1 i perioden 1937-1940.  Arkitekter var 

Blakstad & Munthe-Kaas.  Samtidig ble nytt felles bibliotek bygget i søndre gårdsrom, med 

adkomst fra underetasje både i skolen og  museet.  Det medførte også ombygning i søndre del av 

skolens hovedfløy, som tidligere var bibliotek. 

 

2. Påbygning av 4. og 5. etasje m/hems i midtfløyen i Ullevålsveien 5 i 1980 for 

malerklassen og keramikk-klassen.  Arkitekter var Per Johan Eriksen og Bengt Espen Knutsen.  

Det førte til omlokalisering også av andre klasser i skolen.   

 

Mindre ominnredninger har vært utført flere steder gjennom hele bygningens levetid, men har 

ikke endret bygningens hovedstruktur. 

 
      Vestibylen i Ullevålsveien 5 mai 2010. Taklampene er kopier av de originale, tilpasset moderne                  
      krav til belysning og teknikk.  Montert ca. 2000.   
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KAPITTEL 8 

DRØFTING AV INTERIØRFREDNINGEN 

 
Det er neppe tvil om at bygningskomplekset i Ullevålsveien 5 og St. Olavs gate 1 kan defineres 

som et kulturminne fordi det er et intakt eksempel på monumentalarkitektur fra tidlig 1900-tall, og 

fordi institusjonene de har rommet frem til nå er viktige i norsk kunst- og kulturhistorie.   Men 

hvor mye av interiørene med inventar verneverdig?  Jeg vil forsøke å svare ved å se nærmere på 

forslaget til fredning av interiørene i Ullevålsveien 5 spesielt, og drøfte vernemyndighetenes 

vurderinger på bakgrunn av oppgavens del I og II og egne observasjoner og registreringer.  

Fredningsforslaget og plantegninger, samt fotodokumentasjon av fredete rom og inventar i 

Ullevålsveien 5 følger som vedlegg til oppgaven. 

 

BYGNING OG INSTITUSJON 

Utforming av interiører og gjenstander er nært knyttet til brukernes virksomhet i interiøret, som 

redegjort for i oppgavens del II.  Brukerne i bygningene Ullevålsveien 5 og St. Olavs gate 1 var og 

er  institusjonene SHKS og Kunstindustrimuseet.  I en helhetlig drøfting av interiørenes 

verneverdier må det klarlegges hvilke verdier som kan tilskrives bygningen som 

arkitekturhistorisk dokument og hvilke som er knyttet til institusjonenes kulturhistorie eller til 

interiøret som fortelling om brukere og virksomheten som foregikk og fortsatt foregår i 
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bygningene.  Fredningsforslaget fra byantikvaren skiller ikke klart mellom bygning og bruker.  

"Fredningen av Kunstindustrimuseet og SHKS omfatter bygningens eksteriør og interiør [...]" er 

beskrivelsen av fredningens omfang. Om fredningens formål heter det at  "Formålet med 

fredningen er å bevare SHKS og Kunstindustrimuseets kulturhistoriske og arkitekturhistoriske 

verdier."  Ved å bruke brukerinstitusjonenes navn som synonym for bygningskomplekset tilslører 

byantikvaren at det  ikke er institusjonene som fredes, men de fysiske lokalene som institusjonene 

har hatt og har tilhold i.  Byantikvaren freder de materielle sporene i henhold til kulturminneloven.   

Sporene omfatter "[...] bygningens eksteriør og interiør og inkluderer hovedelementer som 

planløsning, konstruksjon, materialbruk og overflatebehandling, og detaljer som vinduer, dører, 

gerikter, listverk, fast inventar, opprinelig/eldre lysarmaturer, ventilasjonsrister m.m."  

 

At institusjonene136 omfatter noe mer enn et materielt tilholdssted, at de representerer også 

immaterielle verdier som fortelling om virksomhet og handling,  blir et aspekt som blir borte i 

vurderingsgrunnlaget137 ved å sette likhetstegn mellom bygning og institusjon. Dermed erkjennes 

det ikke at de to begrepene har ulikt innhold - den ene materiell, den andre også immateriell, og 

byantikvarens behandling konsentreres utelukkende om det materielle, som er kulturminnelovens 

virkefelt.  

 

INTERIØRKATEGORIER  

Byantikvaren lanserer i fredningsforslaget et nytt begrep vernesammenheng, nemlig 

interiørkategorier.  Det betyr en gradering av interiørene ut fra graden av verneverdighet. 

Interiørene inndeles i tre kategorier.  Denne metoden gir gode muligheter for nyansering av 

verdier, restriksjoner og endringsmuligheter i de forskjellige interiørene innen samme bygning. En 

gradering gjør det mulig å spesifisere forskjellige kriterier for vern, bruk og endring innenfor 

samme bygning.  En slik skala kunne etter min mening egne seg som metode for bestemmelse og 

prioritering av verneverdier også i andre fredningssaker. Vernemyndigheten viser med dette en 

større vektlegging av interiørvern som en selvstendig del av en bygningsfredning enn det som har 

vært vanlig tidligere.  Med en kategorisering av interiørfredning følger naturlig en tilsvarende 

kategorisering av tålegrenser for endring, selv om dette ikke er beskrevet i fredningsforslaget .  I 

den følgende gjennomgangen av kategoriene tar jeg også med skalaen for tålegrenser for endring. 

 

Hva innebærer de ulike kategoriene? 

                                                
136 Escolas ordbok s. 150 
137 Jeg velger å legge den immaterielle betydningen av ordet institusjon til grunn. 
Det er ikke uvanlig å bruke institusjonsnavn på bygninger (for eksempel Nasjonalgalleriet om bygningen i 
Universitetsgaten, eller Kulturhistorisk museum om Henrik Bulls jugendbygning i Fredriks gate).  
Institusjonsnavnene brukes da i betydningen anstalt, (jfr. Fremmedord blå ordbok). Anstalt kan også ha en 
fysisk betydning, så det gir mening i daglig tale.  
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 Kategori 3  

er den svakeste graden av vern.  Her sies at "Interiører med kategori 3 omfattes ikke av 

interiørfredningen."  Byantikvaren mener at rom i denne kategorien ikke har spesiell verneverdi ut 

over det generelle vernet av bygningen.  Eventuelle endringer av eksteriør skal forelegges 

forvaltningsmyndighet og krever dispensasjon fra fredningsvedtaket; dette kravet er tatt med i 

forslaget til fredningsbestemmelser. 

 

Rom i denne kategorien er påbygget av ny 4. og 5. etasje m/hemsetasje i Ullevålsveien 5 fra 1980, 

og ny heis i nordre gårdsrom med korridor i de nye etasjene som ble bygget samtidig. I St. Olavs 

gate 1 omfatter rom i denne kategorien hele 4. etasje som ble påbygget i 1940,  mesteparten av 5. 

etasje og tilbygget heis i vestre gårdsrom. Valget av kategori for disse rommene er gjort fordi de 

ifølge byantikvaren ikke har bevart spesielle arkitektoniske elementer, ikke er opprinnelige, og 

heller ikke har spesielt historiefortellende trekk. De kan dermed sies ikke å ha spesiell 

arkitekturhistorisk eller kulturhistorisk verdi og drøftes derfor ikke nærmere i denne oppgaven. 

 

Eventuelle endringer av interiører i denne kategorien mener jeg tilhører tålegrense 3, hvor 

tålegrensen for endring er høyest og det er størst mulighet for å tillate endringer, med visse 

forutsetninger som ivaretar den generelle fredningen av bygningskomplekset og ellers følger 

fredningsbestemmelsene. 

 

 Kategori 2  

er en mellomkategori i strenghet og gjelder alle interiører som ikke er nevnt under kategori 1 eller 

3. Interiørene i kategori 2 har "primært arkitekturhistorisk verdi", er omfattet av fredningen, og 

skal behandles som oppgitt i fredningsbestemmelsene.    

Særlig viktige i denne kategorien er rom som viser bygningens struktur, så som korridorer, 

trapperom og vestibyle og spesielle bygningsdetaljer av arkitekturhistorisk eller stilhistorisk verdi, 

som er dokumentasjonsverdier ifølge Riksantikvarens kriterieliste (se kapittel 3). 

Som dokumentasjonsverneverdier er verneverdier i kategori 2 er relativt enkle å fastslå uten særlig 

kontroversielt, subjektivt skjønn. Derfor bør det være gode muligheter for å få allmenn aksept hos 

eier og nye brukere for bevaring av interiører i denne kategorien. Tålegrensen for endringer 

kategoriserer jeg som tålegrense 2.  Her er restriksjonene noen flere enn i kategori 3,  men 

mulighetene for å forhandle frem gode dispensasjonsløsninger bør være til stede. 

 

 Katergori 1  

betegner det strengeste vern av interiøret og er dermed den kategori som får størst konsekvens for 
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videre bruk av bygningene.   Rommene i denne kategorien har ifølge byantikvaren både stor 

arkitekturhistorisk verdi  og historiefortellende verdi knyttet til skole- og museumsfunksjon." Her 

er kulturhistorisk verdi, som til dels en immateriell, kulturell verdi, tillagt interiørene i tillegg til 

den objektive, arkitekturhistoriske verdi. Den kulturhistoriske verdien må regnes som en 

opplevelsesverdi som  er en subjektivt vurderende verdi, hvis man skal følge Riksantikvarens 

verdikategorisering.  Vurdering av denne verdien er avhengig av den enkelte persons opplevelse i 

tillegg til faglige skjønn.    

 

Når byantikvaren freder med begrunnelse i en verdi som er basert på et subjektivt faglig skjønn, 

vil det trolig møte mer motstand hos en eier og bruker enn der hvor det ligger objektive 

dokumentasjonsverdier til grunn.  Historiefortellende verdi har i seg noe av det Donohue kalte 

"herlighetsverdi", og som jeg har kalt 'kulturopplevelsesverdi' (jfr. kapittel 5). 

'Kulturopplevelsesverdi' kan brukes som en levende bruksverdi som betegner interiørets verdi som 

videreføring og levendegjøring av en kultur, (eller dyrking av kultur, som Planke kalte det).   

 

Interiører i kategori 1 vil ha den laveste tålegrense for endringer; nemlig tålegrense 1.  

Rom i denne kategorien vil ha få muligheter til å endres,  aller minst når inventar også er del av 

fredningen. Rom i denne kategorien skal ifølge byantikvaren bevares i sin helhet, uten endringer, 

men vanlig vedlikehold med samme teknikker som tidligere tillates. Det følger av dette at 

søknader om dispensasjon fra fredningen behandles mest restriktivt i interiører med tålegrense 1. 

Interiørene som omfattes av kategori 1 fredningsforslaget er: 

Felles arealer: 
- Storsalen  
- biblioteket i underetasjen 
I St. Olavs gate 1 - Kunstindustrimuseet:  
- direktørkontor i 1. etasje 
- kafélokaler i 1. etasje med interiører flyttet hit fra Solliløkken 
- utstillingssaler i 3. etasje 
- deler av direktørleiligheten i 5. etasje (spisestue, direktørens kontor og en 
 mellomgang  
I Ullevålsveien 5 - SHKS: 
- modellérsal, rom 108 i 1. etasje 
- 2 gipssaler, rom 107a og 108 i 1. etasje 
- auditorium, rom 109 i 1. etasje 
- raderverkstedet, rom 343 i 3. etasje. I disse to rommene fredes også spesifisert 
 inventar som ikke kan fjernes fra rommene. (Se listen over inventar i neste 
 avsnitt) 
- tegnesal, rom 351 i 3. etasje 

Arealene er avmerket på plantegninger Ullevålsveien 5, vedlegg B.1, B.2,  og B.4 (fotos - se 

vedlegg E);  og plantegninger St. Olavs gate 1, vedlegg C.2, C.4 og C.6. 
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Fredningsbestemmelsene sier om disse rommene at de "skal bevares i sin helhet uten addisjoner 

eller ny oppdeling, og med løst inventar (rom 343)."    

 
    Gipskopi av løvehode.  Foreslått fredet 

 

FREDNING AV INVENTAR 

Ganske lite av inventar er knyttet til fredningen og bare inventar i Ullevålsveien 5.  Av fast 

inventar gjelder fredningen: 

• 3 brannmeldere i trapperommet, første til tredje etasje. 
• 1 del av kapitel i gips som er innfelt over dør i korridor i første etasje. 
• øvingsfelt for freskomalerier i rom 351. 

 

Dette er inventar som skal forbli i de rom hvor de er.  Det som fredes av løst inventar kan 

plasseres fritt innenfor bygningen, det gjelder ikke inventar i rom 343 - skolens raderverksted.  

Bare få løse gjenstander fredes.  Byantikvaren oppgir flere årsaker til at listen er kort.  I 

Ullevålsveien 5 er årsaken dels at SHKS' virksomhet fortsatt eksisterer som del av 

Kunsthøgskolen i Oslo, og skolen har flyttet mye av inventaret til nye lokaler hvor virksomheten 

fortsetter.  Dels er årsaken at det meste av inventaret som ble igjen fordi skolen ikke anså dem 

som viktige nok til å ta med i flyttingen,  heller ikke ble funnet bevaringsverdig.   De fleste 

gjenstandene på listen er gipskopier av klassiske skulpturer som tidligere har vært brukt i 

tegneundervisningen. I tillegg kommer et par anonyme elevarbeider.  Listen omfatter: 

• 3 gipsrelieffer på vegg i gipsverkstedet i første etasje, rom 107a. 
• 1 gipskopi av løvehode på vegg i gipsverkstedet i første etasje, rom 107a. 
• 1 gipskopi av arkaisk kvinne i korridoren i tredje etasje. (se oppgavens forside) 
• 4 gipskopier på loftet(1 gipskopi av Torneplukkeren, 2 gipskopier med 

kontrapositur, 1 gipskopi av hellenistisk bakkus/satyr). 
• 1 innrammet kopi av mosaikk på loftet. 
• 1 innrammet steinplate på loftet. 

 

Utvalget av gjenstander  (se fotos vedlegg E) virker noe tilfeldig valgt blant de mange 

gjenstandene som står igjen,  og det er vanskelig å se at de har særlig stor historiefortellende verdi 

som isolerte gjenstander.   

Listen over fredete gjenstander har også med noen opprinnelige løse bygningsdeler, som gateport, 

dører og vinduer som står lagret i bygningen.  Det er naturlig at disse delene inngår i fredningen 

fordi de har stor arkitektur- og bygningshistorisk verdi: 
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• 3 innvendige dører, lagret på loft. 
• 4 vinduer, lagret på loft. 
• Originale gateporter, midlertidig lagret i gårdsrommet. [...] 

I St. Olavs gate 5 er museet fremdeles i full drift, og inventaret er museums-gjenstander, som 

normalt ikke fredes, men overlates til museet å ta vare på.  Interiørene i St. Olavs gate 1 holdes 

utenfor den videre drøftingen av interiørene fordi temaet vern av museumsgjenstander ligger 

utenfor denne oppgavens ramme.  

 

I alle rommene i kategori 1 i Ullevålsveien 5, bortsett fra raderverkstedet,  medfører fredningen at 

historiefortellingen må skje uten spesielt historiefortellende gjenstander eller elementer, siden de 

fredes uten inventar.   Det som fredes i disse rommene er slitte bygningsoverflater som det må 

forventes at en ny bruker vil sette i stand før ny bruk.  Det kan derfor stilles spørsmål om en 

historiefortellende verdi, eller 'kulturopplevelsesverdi', er til stede, eller om det bare er 

arkitekturhistorisk og kanskje kulturhistorisk verdi igjen, nemlig rommenes organisering, planens 

struktur og bygningsmessige detaljer som vinduer, dører, listverk og enkelte faste 

bygningselementer.  Jeg mener at 'kulturopplevelsesverdi'  ikke er til stede i disse rommene, og at 

fredning i interiørkategori 1 er etter min mening har liten hensikt i rommene uten flere 

kulturhistoriske elementer.  Som de fremstår, mener jeg de faller like gjerne inn under kategori 2.  

Dette gjelder ikke raderverkstedet. 

 

RADERVERKSTEDET  

Raderverkstedet er det eneste rom i interiørkategori 1 hvor spesifisert inventar skal bevares.  I 

tillegg sier fredningsforslaget at noe inventar fra andre deler av bygget skal flyttes dit.  Øvrig 

inventar som fredes er ikke bundet til plassering, men kan ikke fjernes fra bygningen.  I forslaget 

til fredning heter det at "Deler av inventaret er fast og skal bevares med nåværende plassering, 

noe ønskes flyttet til rom 343 raderverkstedet, annet kan flyttes rundt i bygningen." Begrunnelsen 

for å bevare inventar i rom 343 kan synes å være at det bare er her at noe større inventar faktisk 

finnes intakt plassert, ettersom SHKS ikke hadde behov for å ta det med i flyttingen.  I så fall 

betyr det at gjenstandene ikke bevares for sin egenverdi, men med formål om å skape et helhetlig, 

historiefortellende interiør om raderklassens virksomhet.  

 

Hva er raderklassen? En kort historikk er nødvendig: Raderklassen ble opprettet som del av den 

gamle Tegneskolen i 1899.  Året før hadde Stortinget bevilget midler til å opprette en klasse for 

"de reproducerende kunstarter," og Johan Nordhagen fikk stipend til å kvalifisere seg til å overta 

stillingen som lærer for klassen.   Klassen startet opp i lokaler hos kjøpmann Simonsen på 

Stortorvet, i øverste etasje i hjørnegården mot Møllergaten, fordi det var plassmangel i lokalene til 

Tegneskolen i Theatergaten 5.  
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Radering utført av Johan Nordhagen, raderverkstedets første leder 

 

 Grafikk som selvstendig kunstnerisk uttrykksform var ny i Norge, og raderklassen på 

Tegneskolen fikk etter hvert avgjørende betydning for denne kunstartens utvikling138  "Opp 

gjennom årene har hovedtyngden av norske kunstnere vært innom Raderklassen," skrev Dag 

Hofseth, som er nåværende leder av klassen.139  Chrix Dahl, som var leder av verkstedet i tredve år 

                                                

138 Helliesen, Sidsel, Johan Nordhagen og opprettelsen av Raderklassen, Kunst og Kultur årg.1988 nr. 4, 
s.226 
139 Hofseth, Dag, Raderklassens arkiv - SHKS, katalog fra utstilling i Galleri K, mai-juni 1995 
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etter krigen sa at "Raderklassen er skolens dueslag", og mente med det at det var her alle 

kunstnerne samlet seg.  Verkstedet har hele tiden vært åpent også for kunstnere utenfor skolen og 

har hatt stor betydning for utviklingen av norsk grafisk kunst gjennom hele 1900-tallet og 

fortsetter også i dag i nye verksteder i Kunsthøgskolen. 

 
           Raderklassen etter flytting til Ullevålsveien 5 i 1903 

 

Raderklassen flyttet inn i Ullevålsveien 5 sammen med den øvrige Tegneskolen da bygget sto 

ferdig i 1903 og verkstedet har alltid holdt til i de samme rommene i 3. etasje.   Interiørets 

overflater på gulv vegger og tak og opprinnelige arkitektoniske og konstruktive elementer og 

detaljer er her de samme som i de øvrige interiørene klassifisert i kategori 1.  

 

INVENTAR I RADERVERKSTEDET 

Ifølge fredningsforslaget fredes følgende inventar i verkstedet: 

Inventar som skal bevares i rom 343, raderverksted: 
• 1 grafikkpresse. 
• 1 rad med doble arbeidsbenker. 

 
Inventar som ønskes flyttet til rom 343, raderverksted: 

• 1 grafikkpresse i vestibylen 
• 1 platekutter i metallverksted, korridor i underetasje. 
• 3 grafikkpresser i korridor tilknyttet grafikkverkstedet i tredje etasje. 

 
Inventaret som bevares i rom 343 er ikke det opprinnelige.  Nordhagens trykkpresse er flyttet med 

skolen til Seilduksfabrikken.  Pressen som fredes er en hydraulisk trykkpresse installert ny i 1997 

som del av et forskningsprosjekt.  Arbeidsbenkene som skal bevares, er også av nyere dato.  

Ingenting av annet utstyr i verkstedet bevares.  
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   Grafikkpresse i raderverksted. Installert 1997.  Foreslått fredet 

 

Tre grafikkpresser som tidligere har vært tilknyttet verkstedet skal flyttes tilbake.  En presse som 

sto i vestibylen skal også flyttes til raderverkstedet. Den var en gave fra grafikeren Trond Botnen 

for få år siden og har aldri tilhørt verkstedet eller blitt brukt i skolen, ifølge Dag Hofseth.  

Platekutteren som flyttes opp fra underetasjen har heller aldri hatt tilknytning til raderverkstedet, 

men tilhørte kunsthåndverkernes metallverksted. 140  

 

VERDIEN AV Å FREDE RADERVERKSTEDET 

Historiefortellingen i interiøret skal gi en opplevelse av radeklassens virksomhet i skolen..  

Fredningsforslaget sier at verkstedet skal fredes som det står, altså bevares som i 2010.  Men 

forslaget vil endre på dette ved at inventar fra andre steder i bygget skal flyttes dit.  Dels blir det 

en slags tilbakeføring - tre maskiner flyttes tilbake, men ikke på samme sted, for der står en 

moderne maskin som skal bli stående.  Dels blir det en konstruert situasjon ved at maskiner som 

aldri har tilhørt verkstedet skal plasseres der. Og den opprinnelig pressen fra Nordhagens tid som 

sto i verkstedet frem til flyttingen er fjernet og overført til det nye verkstedet, så intet opprinnelig 

inventar vil finnes i rommet. 

 

Har raderverkstedet da beholdt sin historiefortellende verneverdi?  Verkstedet inneholder 

maskiner og forteller et stykke på vei historien om at raderverkstedet i Tegneskolen/SHKS har 

vært plassert på dette sted.  Maskinene skal være i full stand, så verkstedet kan fortsatt være 

operativt.  Hvis rommet fortsetter som grafikkverksted som viderefører slik virksomhet, kan man 

si at 'Kulturopplevelsesverdien' i en viss forstand er være ivaretatt.  Men inventaret er for 

mangelfullt til å fungere som verksted.  Det kan bare fungere som verksted dersom det tilføres nye 

verkstedselementer som erstatter dem som er borte.  De gjenstandene som er fredet klarer ikke 

alene å formidler historiefortellingen eller kulturen, men med fortsatt virksomhet i verkstedet kan 

                                                

140 Opplysningene om pressene er gitt av Dag Hofseth i en samtale 10.6.2010. 
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noe av dette anes.  Hvis ny bruk av bygningen betyr at verkstedinteriøret ikke skal fortsette som 

grafikkverksted, mister interiøret sin historiefortellende 'kulturopplevelsesverdi' ut over det som 

rommets arkitektur kan formidle.  Uten historiefortellende verdi og med tvilsom autentisitet mener 

jeg i så fall at verdien av å frede inventar i raderverkstedet kan betviles.  Da gjenstår verkstedets 

arkitektur, dvs. rommets form, overflater og arkitektoniske detaljer, og verkstedet vil høre hjemme 

i interiørkategori 2. 

 

 
Grafisk verksted (lito) i virksomhet. Ullevålsveien 5. Antagelig 1970-årene 

 

FREDNINGENS KONSEKVENS FOR NY BRUK AV ULLEVÅLSVEIEN 5  

OG ST. OLAVS GATE 1 

Jeg har forsøkt å påvise at den historiefortellende verdien ikke kan sies å eksistere i 

grafikkverstedet med mindre det kan fortsette som verksted.  Heller ikke de øvrige rommene i 

kategori 1 mener jeg ikke har særlig historiefortellende verdi.  Jeg har begrunnet det med at dels er 

rommene i kategori 1 uten inventar, og dels med at i raderverkstedet hvor inventar er bevart,  

forteller interiøret ikke en sann historie om virksomheten som foregikk der.  I så fall bortfaller 

kategori 1 ved denne fredningen, siden det som skiller den fra kategori 2 nettopp er det jeg kaller 

'kulturopplevelsesverdien'  eller som byantikvaren sier: "historiefortellende verdi knyttet til 

opprinnelig skole- og museumsfunksjon".  

 

"Byantikvaren vil påpeke viktigheten av å bevare både dokumentasjonsverdien og opplevelsen av 
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Kunstindustrimuseets og SHKS's opprinnelige funksjon selv om anlegget får ny bruk."  Sitatet er 

fra fredningsforslaget.  Fredningsbestemmelsene sier at "Ny bruk skal finne sted innenfor disse 

rammene". Fredningen legger store begrensninger på mulighetene for endringer og dermed på hva 

bygningene kan brukes til.  Eksteriøret og bygningenes hovedstruktur er klassisk utformet, og som 

sådan i sin generalitet ganske fleksible for annen bruk enn den opprinnelige.  Men det er 

fredningen av interiørene som vil legge sterke begrensninger på ny bruk. Tålegrensen for 

endringer blir spesielt lav dersom fredning av inventar i raderverkstedet blir stående, og nye 

bruksmuligheter tilsvarende færre.  Slik kan fredningen medvirke til at bygningen får en bruk som 

må være nær den opprinnelige.   Men dersom fredningen skal tillate flere bruksmuligheter, er 

inventarfredningen til hinder for dette. 

 

Stortingsmelding nr. 16 sier at kulturminner som ikke kan bevares, skal dokumenteres.  

Kulturopplevelse og historiefortelling kan dokumenteres og formidles også på andre måter enn 

gjennom fysiske objekter.  Andre medier og former kan tenkes, som ikke skal utdypes her.  

Dersom 'kulturopplevelsesverdi' av kulturminnet hadde vært et kriterium for ny bruk, ville kanskje 

ny bruk kunne formidle kulturopplevelsen av det gamle på en ny og spennende måte, uten at 

fredet inventar begrenset bruken av rommet?  

 

 
      Raderverkstedet foreslått fredet med inventar: Grafisk presse og doble arbeidsbenker. 
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              Piken i kjøkkenet. Maleri av Anna Ancher 1883 

 

 

 

KONKLUSJON 
 

Oppgavens problemstilling var:  Hvordan kan kultur minnes og vernes i et interiør?   

Drøftingen viser at interiøret er komplekst, bestående av den faste innsiden av arkitekturen, 

komplettert av inventar og gjenstander som forklarer virksomhet, bruk og handlinger - og  en 

immateriell fortelling som gir opplevelse av kultur.  Til sammen danner faktorene noe som med 

referanse til Norberg-Schulz kunne kalles 'genius domi' (jfr. s.22).  Kulturminnevernet er bygget 

opp til vern av den materielle kulturen gjennom lang naturvitenskapelig tradisjon og praksis, 

forankret i  kulturminneloven.  Jeg har i oppgaven søkt å vise at denne praksisen er mangelfull 

"som varig grunnlag for nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel 

og virksomhet" (kulturminnelovens formål), fordi den ikke i tilstrekkelig grad ivaretar 

immaterielle verdier, som Norge har forpliktet seg til gjennom UNESCO-konvensjonen om Den 

immaterielle kulturarven.  

 

Dualismen som Berkaak påpeker i kapittel 4 og den manglende sammenhengen mellom materielt 

og immaterielt kulturminnevern som følger av den,  blir særlig tydelig ved vern av interiør, fordi 
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interiørvern praktiseres fra et materialistisk ståsted hos vernemyndigheter, mens det best ivaretas 

med utgangspunkt i det sosiale mennesket,  interiørets funksjonen og rommet som opplevelse, det 

'eksistensielle rommet' som Pallasmaa beskriver.  Jeg har argumentert for at både materielle og 

immaterielle verdier er nødvendige for å formidle hva jeg kaller interiørets 

'kulturopplevelsesverdi'.  Det etablerte lovverk og forvaltningsorganene for kulturminner er i dag 

ikke utformet for å ivareta immaterielle verneverdier. Tanken om at immaterielle verdier hører 

med til fredning og forvaltning av kulturminner reiser mange og kompliserte spørsmål som ennå 

ikke er besvart.  Sosialantropolog Christian Sørhaug skrev nylig i en kronikk at "Minner er ikke 

gjenstander, eller i mennesker - de er imellom." 141 Han skriver om det uhåndgripelige som 

vanskelig kan rammes inn i en lovtekst om materielle minner, og at dypere sett er tankegangen om 

kulturminnevern "grunnlagt på et dualistisk verdenssyn som ordner det sosiale mennesket og 

kultur på den ene siden, og natur og materialitet på den andre."  Berkaak advarer i sin analyse     

(s. 42) og sier at  hvis man insisterer på denne dualismen, vil det øke avstanden mellom 

politikkutvikling, forvaltning og forskning.  Det gjenstår å se om kulturminnevernet kan forene 

dette todelte verdenssyn. 

 

Kan vernede interiører brukes og likevel beholde sine verneverdier? Problemstillingens 

underspørsmål er drøftet i oppgaven.  Drøftingen viser at kompleksiteten i spørsmålet om vern og 

bruk av kulturminner øker betraktelig når kulturminnet er et interiør og det brukes på ulike måter, 

fordi det i interiører egentlig er selve bruken som bør vernes, som påpekt av Stige. Å bruke  

kulturminner vil bety å påvirke det i en eller annen form,  både ved slitasje ut over naturens gang 

og ved at kulturminnet kan endre funksjon.  Når hensikten med kullturminnevern er bevaring, 

ligger det et latent motsetningsforhold mellom vern og bruk i alle vernesaker, og i vern av interiør 

spesielt, fordi interiøret er den delen av en bygning som er i direkte kontakt med mennesker og 

deres handlinger.  Å verne bruk og funksjon i et interiør gjør det nødvendig også å verne inventar, 

som tidligere påvist.  Vernet interiør vil derfor ha den laveste tålegrense for endring.  For å løse 

slike motsetninger er en nøye avveining og prioritering av verdier påkrevet fra 

kulturminneforvalter og eier eller bruker i samspill.  Vernekategorier som byantikvaren foreslår, 

med tilhørende tålegrenser for endring i tillegg, kan være en god hjelp i et slikt samspill. 

 

I politiske mål for kulturminnevernet er vern gjennom bruk et krav.  I oppgaven har jeg vist at den 

iboende konflikten mellom kulturminners bevaring som autentiske minner som ikke skal endres, 

og kravet om bruksverdi i nåtiden underkommuniseres i de politiske dokumentene som omhandler 

kulturarven. 

 
                                                

141 Sørhaug, Christian, "Signes sandaler" kronikk i Morgenbladet 15.-21.10.2010 s. 24. 
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I eksempelstudien fra byantikvarens fredningsforslag for interiør med inventar i Ullevålsveien 5  

har jeg vist at fredning av grafikkverkstedet med inventar i liten grad formidler den 

kulturhistoriske verdi som er formålet med fredningen i tillegg til den arkitekturhistoriske verdi.  

Verkstedet kan fortsatt brukes hvis bruken er et grafikkverksted, men fredning vil hindre all annen 

bruk av verkstedrommet.  Med verkstedets plassering midt inne i bygningen vil konsekvensen av 

byantikvarens valg bli at mulighetene for etterbruk av bygningen som helhet begrenses. 

 

Målet  med denne oppgaven har vært å synliggjøre interiøret som eget tema innen 

kulturminnevernet og å drøfte de iboende motsetningene som oppstår ved vern av interiør når 

vernede interiører skal brukes.   Oppgaven gir ikke endelige svar på spørsmålene 

problemstillingen reiser, men den gjør temaets kompleksitet mer synlig, slik at det forhåpentlig 

kan bli mulig å debattere vern av interiør ut fra interiørets egne, sammensatte forutsetninger, ikke 

utelukkende som en materiell innside av en bygning. 

 

 
Skallet står igjen, men kulturen er borte 

EPILOG 
Ingen lukter, ingen lyder, intet liv.  Det er stille og tomt i Ullevålsveien 5.  SHKS er ikke her 
lenger.  Bygningens øyne er tomme - livet og kulturen er borte.  Noen ensomme gjenstander står 
igjen i tredje etasje.  Antikvarene mente de var verdifulle for kommende generasjoners opplevelse 
og selvforståelse.......... 
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GNR. 208, BNR. 760, ST. OLAVS GATE 1 OG ULLEVÅLSVEIEN 5, OSLO 
KOMMUNE,  KUNSTINDUSTRIMUSEET OG STATENS HÅNDVERK- OG 
KUNSTINDUSTRISKOLE. 
 
FORSLAG OM FREDNING MED HJEMMEL I KULTURMINNELOVEN § 15 OG § 19 
– HØRING JF. § 22 
 
I medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml) § l5 (og § 19), jf. § 22, 
foreslår Byantikvaren i Oslo å frede Kunstindustrimuseet og Statens håndverk- og 
kunstindustriskole (SHKS), St. Olavs gate 1 og Ullevålsveien 5, gnr: 208 bnr: 760, Oslo 
kommune. 
 
 
Omfanget av fredningen 
Kunstindustrimuseet og SHKS er et dobbelt karréanlegg, med to lukkete gårdsrom, anlagt i 
krysset St. Olavs gate – Ullevålsveien. Fredningsforslaget etter kml § 15 omfatter hele 
bygningskomplekset, GAB-nr: 80484615. Bygningskomplekset og gårdsrommene er 
markert på fredningskartet nedenfor.  
 
Fredningen av Kunstindustrimuseet og SHKS omfatter bygningens eksteriør og interiør og 
inkluderer hovedelementer som planløsning, konstruksjon, materialbruk og 
overflatebehandling, og detaljer som vinduer, dører, gerikter, listverk, fast inventar, 
opprinnelig/eldre lysarmaturer, ventilasjonsrister m.m.  

 
Interiørfredningen er videre differensiert i 3 kategorier, avmerket på plantegninger vedlagt 
fredningsvedtaket. Kategori 1 omfatter interiører som utstillingssaler i museets 3.etasje, 
deler av direktørleiligheten i 5.etasje, direktørkontor i 1.etasje, samt storsalen. I tillegg er 
også museets kafélokaler med interiører fra Solliløkken, omfattet av kategori 1. I 
skolebygningen omfatter kategori 1 et utvalg undervisningsrom og raderverksted med 
inventar, samt felles bibliotek med tilhørende kontor. Rommene som faller inn under 
kategori 1 har i tillegg til den arkitekturhistoriske verdi stor historiefortellende verdi knyttet 
til opprinnelig skole- og museumsfunksjon. Kategori 2 har primært arkitekturhistorisk verdi 
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og omfatter de øvrige interiører, undervisningsrom, utstillingsarealer og kontorer, og med 
særlig vekt på strukturelle elementer som korridorer, trapperom og vestibyler. Kategori 3 
omfatter 4. og 5. etasje, med hemsplan, i skolens midtfløy, samt frittstående heistårn. Disse 
etasjene ble påbygget i 1980. For museumsbygningen omfatter kategori 3 heisen og 4.etasje, 
samt 5.etasjes kontorarelaer. Interiører med kategori 3 omfattes ikke av interiørfredningen.  
Forslag om fredning omfatter også løst inventar spesifisert nedenfor. 
 
Forslag om fredning etter § 19 omfatter området avmerket på kartet nedenfor. 
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Inventar 
Følgende liste inneholder løst inventar som inngår i fredningen. Til grunn for listen ligger 
inventar som var i anlegget da det ble varslet oppstart for fredningssak den 18.03.2010. 
Deler av inventaret er fast og skal bevares med nåværende plassering, noe ønskes flyttet til 
rom 343 raderverkstedet, annet kan flyttes rundt i bygningen. Det er ikke tillatt å fjerne noe 
av fredet inventar fra bygningen. 
 
Fast inventar, tillates ikke flyttet: 

• 3 brannmeldere i trapperommet, første til tredje etasje. 
• 1 del av kapitel i gips som er innfelt over dør i korridor i første etasje. 
• Øvningsfelt for freskomalerier rom 351 

 
Inventar som skal bevares i rom 343, raderverksted: 

• 1 grafikkpresse. 
• 1 rad med doble arbeidsbenker. 

 
 
Inventar som ønskes flyttet til rom 343, raderverksted:  

• 1 grafikkpresse i vestibylen. 
• 1 platekutter i metallverksted, korridor i underetasje. 
• 3 grafikkpresser i korridor tilknyttet grafikkverkstedet i tredje etasje. 

 
Løst inventar, tillates ikke fjernet fra bygningen: 

• 3 gipsrelieffer på vegg i gipsverkstedet i første etasje, rom 107a. 
• 1 gipskopi av løvehode på vegg i gipsverkstedet i første etasje, rom 107a. 
• 1 gipskopi av arkaisk kvinne i korridoren i tredje etasje. 
• 4 gipskopier på loftet (1 gipskopi av Torneplukkeren, 2 gipskopier med  

kontrapostpositur, 1 gipskopi av hellenistisk bakkus/sartyr). 
• 1 innrammet kopi av mosaikk på loftet. 
• 1 innrammet steinplate på loftet. 
• 3 innvendige dører, lagret på loft. 
• 4 vinduer, lagret på loft. 
• Originale gateporter, midlertidig lagret i gårdsrommet. Portene bør settes tilbake i 

portåpningen mot Nordahl Bruns gate.  
 
Formålet med fredningen 
Formålet med fredningen er å bevare SHKS og Kunstindustrimuseets kulturhistoriske og 
arkitekturhistoriske verdier.  
 
Fredningen skal sikre dokumentasjon og opplevelse av et stort bygningskompleks som har 
stått sentralt i hovedstadens og nasjonens kunstneriske og kunsthåndverksfaglige utvikling. 
Bygningen har stor dokumentasjonsverdi som monument over kunsthåndverkets viktige 
posisjon i det tyvende århundret. Anlegget som samlokaliserer Kunstindustrimuseets 
referansesamling og utdanningsinstitusjonen for dette fagfeltet er et viktig ledd i 
nasjonsbygningen av det unge, selvstendige Norge.  
 
Anleggets arkitekturhistoriske verdi knytter seg til materialbruk og fasadeutforming i 
brytningen mellom historismen og jugendstilen. Fasadeoppbygningen er nybarokk, mens 
detaljeringen tar opp i seg elementer fra den nye jugenstilen. Arkitekturen bidrar til å 
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synliggjøre sammenhengen mellom de to institusjonene samtidig som de har hvert sitt 
markerte inngangsparti: Museets storslagne inngang med monumentaltrapp og skolens 
enklere inngangsparti mot Ullevålsveien. Begge institusjonene har også spesialutformete 
interiører. Museets har en stor andel representative rom for utstillingene, mens skolen er 
preget av mer nøkterne verkstedet og undervisningsrom. Begge institusjonene har 
representative inngangspartier og gjennomførte kommunikasjonsarealer som for en stor del 
er godt bevart. 
 
Hensikten med fredningen er å bevare byggets fasader, konstruksjon med bæring og 
etasjeskiller, organisering rundt åpne gårdsrom og overordnende struktur med romløsning og 
kommunikasjonsårer som korridorer, trapper, trapperom og vestibyle. Videre skal 
fredningen sikre det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen; så som fasade og interiører, 
opprinnelige bygningsdeler og overflater. I interiørene skal historiefortellende elementer 
som formidler anleggets historie og bruk prioriteres. 
 
Fast og spesifisert løst inventar inngår også i fredningen. 
 
Formålet med fredningen i henhold til § 19 er å sikre fortausarealet mot forstyrrende 
elementer, og bevare virkningen av kulturminnet i gatemiljøet.  
 
Forslag til fredningsbestemmelser  
Fredningsbestemmelsene er utformet i samsvar med fredningens formål, og gjelder i tillegg 
til kulturminnelovens bestemmelser om vedtaksfredete kulturminner fra nyere tid. 
 

1. Det er ikke tillatt å rive, skade eller flytte bygningene eller deler av disse. 
 

2. Det er ikke tillatt å bygge om eller endre bygningenes eksteriør, konstruksjon eller 
struktur.   

 

3. Alle interiører er fredet, med unntak av interiørene i interiørkategori 3. Eventuelle 
endringer skal forelegges forvaltningsmyndiget, og krever dispensasjon fra 
fredningsvedtaket. 

  

4. Interiører, kategori 1, skal bevares i sin helthet uten addisjoner eller ny oppdeling, og 
med løst inventar (rom 343). Ny bruk skal finne sted innenfor disse rammene.  

  

5.  4. og 5.etg i midtfløyen med heistårn ble påbygget i 1980, og har interiørkategori 3. 
Museets heis, 4.etasje og deler av interiørene i 5.etasje omfattes også av kategori 3. 
Interiørkategori 3 omfattes ikke av interiørfredningen. Eventuelle eksteriørendringer 
skal forelegges forvaltningsmyndighet for vurdering, og krever dispensasjon.                                                                                

 
6. Utskifting av bygningselementer eller materialer, forandring av overflater eller annet 

arbeid ut over vanlig vedlikehold på bygningens eksteriør, interiør eller 
konstruksjon, er ikke tillatt. Unntatt fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 
8.  

 
7. Alt vedlikehold og all istandsetting skal skje med materialer og metoder i tråd med 

anleggets og bygningenes egenart og på en måte som ikke reduserer de 
arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene. 
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8. Tilbakeføringer til opprinnelig eller tidligere utseende og/eller konstruksjoner kan 
tillates under forutsetning av at tiltaket gjøres på et sikkert, dokumentert grunnlag og 
etter dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten.  

 
9. Nye tiltak som vil kunne endre karakteren til gårdsrommene er ikke tillatt. 

 
10. Løst inventar som inngår i fredningen (jf liste), skal ikke fjernes fra bygningen. Løst 

inventar i raderverkstedet, rom 343, eller annet inventar som knytter seg til dette, 
jamfør inventarliste, skal forbli i verkstedet. 

 
 

For områdefredningen etter § 19 gjelder: 
 
11. Innenfor det fredete området må det ikke settes i verk tiltak eller bruksendringer som 

kan forandre områdets karakter eller på annen måte motvirke formålet med 
fredningen. Dette gjelder alle former for faste installasjoner, utvidelse eller 
innsnevring av vei eller parkeringsplass, oppsetting av gjerder, skilt eller endring av 
belegg.  

 
Følger av fredningen 
I henhold til kulturminneloven § 15a og § 19 tredje ledd kan departementet i særlige tilfelle gi 
dispensasjon fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører 
vesentlige inngrep i det fredete kulturminnet eller området. Dispensasjonsmyndigheten er 
delegert til fylkeskommunen, med Riksantikvaren som klageinstans. For Oslo er 
dispensasjonsmyndigheten delegert til Byantikvaren. 

 
Lovhenvisning 
Når det gjelder behandlingen av fredete hus og anlegg vises det til kulturminneloven §§ 15a 
og 19. 

 
Dispensasjon 
Fredningen innebærer at det må søkes om tillatelse/dispensasjon til å sette i gang alle typer 
tiltak som går ut over vanlig vedlikehold, jf. kulturminneloven §§ 15a og 19 tredje ledd.  
Søknad om tillatelse skal sendes Byantikvaren i Oslo, som avgjør om tiltaket kan 
iverksettes, og eventuelt på hvilke vilkår. Ved tvil om hva som anses som vanlig 
vedlikehold, eller hvordan fredningsbestemmelsene skal forstås, skal Byantikvaren likeledes 
kontaktes.  

 
Ny bruk av bygningen skal tilrettelegges med respekt for byggets kulturhistoriske verdier. 
Strukturelle elementer som vestibyle og kommunikasjonsveier som trapper og korridorer 
forutsettes bevart uten vesentlige endringer. Ved søknad om dispensasjon kan det åpnes opp 
for addisjoner og videre oppdeling i andre rom som ikke tilhører Interiørkategori 1.  
 
Vedlikehold 
Det grunnleggende prinsippet for vedlikehold av fredete bygninger er å bevare mest mulig 
av de opprinnelige eller eldre bygningselementene og detaljer som kledning, vinduer, dører, 
listverk, gerikter og overflatebehandling. Vedlikehold av fredete bygninger og anlegg skal så 
langt som mulig skje i samsvar med opprinnelig utførelse, teknikk og materialbruk og for 
øvrig i samsvar med fredningsbestemmelsene.  
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Det er eier som har ansvar for vedlikeholdet av fredete bygninger og anlegg. Ved privat 
eierskap er det anledning til å søke Byantikvaren om tilskudd til vedlikehold og 
istandsettingsarbeider.  
 
For mer informasjon om vedlikehold og forvaltning av fredete bygninger og anlegg, vises til 
Riksantikvarens informasjonsblader. Se særlig nr. 11.1.1. ”Juridiske forhold – Å eie et fredet 
hus”, www.riksantikvaren.no. 
 
Bakgrunn for fredningssaken 
SHKS flyttet sommeren 2010 fra Ullevålsveien 5 til nye lokaler på Grünerløkka. 
Opprinnelig bruk av Ullevålsveien 5 har dermed opphørt, og det er ennå uvisshet om videre 
bruk av bygningen. 
 
Kunstindustrimuseet vil fortsatt ha tilhold i sine lokaler i bygningskomplekset i årene 
fremover. Det er imidlertid planer om at museet skal samlokaliseres med Nasjonalgalleriet 
og Museet for Samtidskunst i ny museumsbygning på Vestbanen. Denne er foreløpig 
planlagt ferdig i 2016.  
 
Anlegget har etter Byantikvarens vurderinge nasjonal verdi både når det gjelder 
arkitekturhistorie og kulturhistorie. Opphør av skolevirksomheten, og eventuelt flytting av 
Kunstindustrimuseet rundt 2016 gjør det nødvendig å synliggjøre og sikre 
kulturminneverdiene i forkant av eventuell tilrettelegging for ny bruk. 
 
Eiendomsforhold og reguleringsmessig status 
Bygningskomplekset med Kunstindustrimuseet og SHKS ble opprinnelig reist ved et 
spleiselag mellom staten og Kristiania kommune. Bygningens eierskap tilfaller etter opphør 
av opprinnelig virksomhet Oslo kommune og forvaltes av Eiendoms- og byfornyelsesetaten 
(EBY). Eiendommen er regulert til tomt for offentlige bygning, jf. reguleringsplan S-2255. 
SHKS og Kunstindustrimuseet er oppført på Byantikvarens gule liste som et 
bevaringsverdig anlegg.  
 
Kort karakteristikk av kulturminnet 
SHKS ble grunnlagt i 1818 og må ses i sammenheng med at Norge som ung og selvstendig 
nasjon ønsket å opprette en nasjonal institusjon for kunst og kunstutdannelse.  
 
Kunstindustrimuseet ble stiftet alt i 1876, og er et av de eldste museer i Norge og blant de 
tidlige kunstindustrimuseene i Europa. Etableringen føyer seg inn i en europeisk tradisjon 
der opprettelsen av South Kensington Museum i 1852 (senere Victoria and Albert Museum) 

var startskuddet for denne typen museer. Kunstindustri og kunsthåndverk var dessuten et 
viktig satsningsfelt i Norge i ei tid da Norge skulle vise seg frem som en selvstendig og 
moderne nasjon. 
 
Både Tegneskolen og Kunstindustrimuseet slet med dårlige og trange lokaler og i 1896 
besluttet Kristiania kommune, sammen med staten, å oppføre en ny bygning på gamle 
Brandts løkke, hjørnet av St. Olavs gate og Ullevålsveien, der de to institusjonene skulle 
samlokaliseres. 
 
I 1897 ble det lyst ut til arkitektkonkurranse for Kunstindustrimuseet/Statens håndverks- og 
kunstindustriskole. Det kom inn 14 bidrag til arkitektkonkurransen, og førstepremie gikk til 
arkitekt Adolf Bredo Greve (1871-1931), som da var kun 26 år gammel. På grunn av sin 
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unge alder ble han anmodet om å få bistand fra en eldre og mer erfaren arkitekt, og han 
startet derfor et samarbeid med arkitekt Ingvar Olsen Hjort. ”Fellesbygning for 
Kunstindustrimseet og ”Den kgl. Kunst og Haandværksskole” ble byggemeldt av arkitekt 
Greve den 1. November 1899. 
 
Bygningskomplekset er utformet i nybarokk stil med innslag av jugend. Fasaden er i rød 
tegl, mens sokkel, vindusomramming og andre fasadedetaljer er i hugget granitt. Hjørnene er 
noe fremskutt og ytterligere markert med tårnmotiv.  
 
Både Kunstindustrimuseet og SHKS ble anlagt med monumentalt utformede vestibyler og 
trappeløp med påkostete materialer. Gulvene var i terrasso med utsmykning med 
mosaikkfliser støpt inn i terrassoen. Vestibylen i Kunstindustrimuseets er utstyrt med fire 
søyler i stukkmarmor som ”bærer” et kassettetak. Museets hovedtrapp er videre smykket 
med gelender og brystning som er utført i stukkmarmor og grønn syenitt. Tilsvarende 
marmorbrystning er det også i vestibylen. Opprinnelig var det malt ornamentikk over 
brystningene i museets trapperom. I tillegg var tre utstillingssaler i 1.etg. dekorert av 
Gerhard Munthe. 
 
Ut fra originale plantegninger av hele bygningskomplekset med skole og museum 
fremkommer det et hovedgrep i interiørene med store rom (utstillingssaler og 
undervisningsrom), utformet med høye vinduer, stor takhøyde og profileringer i gerikter, 
takbjelker, vindus- og døromramminger.  
 
Det er siden oppføringen gjennomført ombygninger- og påbygninger både i skole- og 
museumsdelen av bygningen. Til tross for dette fremstår bygget med høy grad av autentisitet 
både hva angår opprinnelige løsninger i plan, interiører og materialer.  
 
Kunstindustrimuseet – forandrings- og påbygningsarbeider: 
Stadig vekst i samling og stab førte til større om– og påbygninger på 1930-tallet. 
Arkitektene Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas fikk oppdraget. Forandringene ble 
byggemeldt i 1937, og arbeidene ble avsluttet i 1940. I hovedtrekk omfattet arbeidene 
oppførelse av nytt fellesbibliotek i østre gårdsrom. Det nye biblioteket åpnet 15.januar 1940. 
 
Ved etablering av nytt bibliotek ble det frigitt rom i underetasjen til nye formål, og det ble 
blant annet innredet nytt direktørkontor i østfløyen, der det opprinnelig hadde vært 
leseværelse og bokmagasin. Direktørkontoret ble innredet av arkitekt Finn Bryn. Videre ble 
det bygget et eget Gobelinbad til vask og rens av større tekstiler i et kjellerrom, den gang det 
eneste i Europa.  
 
Kunstindustrimuseet ble videre påbygget to etasjer. Eksisterende tak over tredje etasje ble 
revet og det ble bygget på en ny fjerde og femte etasje. Fjerde etasje ble innredet med rom 
for studiesamlinger og ny tegnesal for studenter. Femte etasje ble innredet med leilighet for 
museets direktør (Thor Kielland) og vaktmester, samt frokostrom for studerende.  
 
I 1940 ble Bervens løkke, Solliløkken, revet for å gi plass til Oslo Handelsgymnasium. 
Solliløkken ble tegnet av arkitekt Chr. H. Grosch og stod ferdig i 1832. Før riving av villaen 
ble interiører fra havestuen, kabinettet og salen ble flyttet og gjenreist på 
Kunstindustrimuseet, og her benyttet som kaféinteriører.   
 
SHKS – forandringer og påbygninger: 
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Påbyggingen av Kunstindustrimuseet på 1930-tallet, blant annet med nytt fellesbibliotek, 
fikk konsekvenser for skolearealene ved at rom som opprinnelig hadde vært del av 
fellesbiblioteket ytterst i sydøstre korridor, ble innlemmet i museumsdelen av 
bygningskomplekset.  
 
Skolevirksomheten har vært i kontinuerlig drift og det er gjennomført flere endringer i 
interiørene og de forskjellige værelsers funksjoner. Alle disse endringene er ikke listet opp 
her, men det henvises til vedlagts bygningsdokumentasjon og teksten ”SHKS-
Bygningshistorie” for nærmere beskrivelser.  
 
Store bygningsmessige endringer kom imidlertid ved påbygging av byggets midtfløy i 1980. 
Anmelder for byggearbeidene var arkitektene Per- Johan Eriksen og Bengt Espen Knutsen. 
Byggemeldinga er datert 15.02.1980 og omfatter påbygg av midtfløyen med ny 4 og 5 etasje 
+ hemsplan. De nye etasjene ble fundamentert på eksisterende murer og trapperommene ble 
videreført. I tillegg ble det reist et frittstående heistårn i en betong/stålkonstruksjon i 
tilslutning til eksisterende bygning.  
 
For nærmere beskrivelse av kulturminnet vises det til vedlagt dokumentasjon. 
 
Byantikvarens vurdering av kulturminnet – begrunnelse for fredningsforslaget 
Bygningskomplekset med SHKS og Kunstindustrimuseet har høy bevaringsverdi både som 
dokumentasjon av nasjonens kunstutdannelse og kunstindustri, og som 
monumentalarkitketur fra tidlig1900-tallet.  
 
Vedtaket om å reise et felles bygningskompleks for de to institusjonene i 1896 vitner om en 
nasjonal vilje til satsing på kunstfeltet og bevisstheten om dennes betydning for landet. Det 
hevdes at Kristiania Kunstindustrimuseum var det fjerde kunstindustrimuseum som ble 
etablert i Europa. Samlokaliseringen vitner om den betydningen man tilla historisk kunst 
som grunnlag for kunststudier før modernismens ideologi slo igjennom. Byantikvaren 
tillegger institusjonene høy verdi som dokumentasjon av prioriteringen av kunstfeltet og 
undervisningsformen i førmodernismens tid. 
 
Ambisjonene for SHKS og Kunstindustrimuseet gjenspeiler seg også i bygningens 
arkitektur. Bygget har form av et monumentalbygg vis-a-vis St. Olavs kirke og som et viktig 
hjørnemotiv i krysset St. Olavs gate – Ullevålsveien. Fasaden er monumental og denne 
virkningen oppnås både gjennom strukturen med hjørnemarkering og to inngangspartier og 
materialbruken som benytter tegl og granitt i et virkningsfullt samspill. Bygget er utformet i 
sin tids dominerende formspråk med innslag av både nybarokk og jugend. Dette er dessuten 
et tidlig verk av arkitekt Bredo Greve, en arkitekt som skulle bli toneangivende utover 1900-
tallet.  
 
Både Kunstindustrimuseet og SHKS er om- og påbygget i senere tid. Anlegget fremstår 
likevel med stor grad av opprinnelighet, både i fasade og interiører med høy grad av 
materialautentisitet og opprinnelig detaljering.  
 
Byantikvaren vil påpeke viktigheten av å bevare både dokumentasjonsverdien og 
opplevelsen av Kunstindustrimuseets og SHKS`s opprinnelige funksjon selv om anlegget får 
ny bruk.  
 
Redegjørelse for saksgang frem til fredningsforslaget 
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Varsel om oppstart av fredning ble, i samsvar med lov om kulturminner § 22 nr. 1, meddelt 
departement og kommune i brev av 18.03.2010. Samtidig ble dette kunngjort i avisene i 
Dagsavisen (26.03.10 og 15.04.10) og Aftenposten (30.03.10).  
 
I forbindelse med varsel om oppstart av fredningssak kom det inn uttalelser fra Det 
kongelige kunnskapsdepartement, datert 15.04.10, og Oslo kommune ved 
Samferdselsetaten, datert 20.04.10. 
 
Det kongelige kunnskapsdepartement 

Departementet tar varselet til etterretning, men vil likevel knytte noen kommentarer til 
fredning av større løst inventar: 
Som Byantikvaren er kjent med, vil Kunsthøgskolen i Oslo flytte ut av lokalene sommeren 

2010. I den forbindelse er det forutsatt at en del utstyr og historiske gjenstander som vil vise 

kontinuiteten i virksomheten ved Kunsthøgskolen i Oslo når denne samles på 

Seilduksfabrikken, flyttes dit. Departementet har forstått det slik at det er en god dialog 

mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Byantikvaren på dette punktet, og at det er enighet om hva 

som skal flyttes og hva som skal være igjen i Ullevålsveien 5. 

  
Byantikvarens vurdering  

Etter vår vurdering har det vært en god dialog mellom Kunsthøgskolen i Oslo og 
Byantikvaren, og ingen uenighet om hva som skulle flyttes videre til Kunsthøgskolens nye 
lokaler og hvilke deler av større løst inventar som skulle bli stående i bygningen og omfattet 
av fredningsforslaget. 
 
Oslo kommune, Samferdselsetaten 

Samferdselsetaten i Oslo kommune har følgende kommentarer til fredningsforslaget: 
Forslaget berører deler av offentlig fortau langs Ullevålsveien, St. Olavs gate, Nordal Bruns 

gate. For at samferdselsanlegg skal kunne tilpasses fremtidige byendringer, anmodes det om 

at fredningsvedtaket sikrer mulighet til fremtidig endring av eksisterende offentlig 

samferdselsanlegg samt fremtidig drift og vedlikehold. 

 
Byantikvarens vurdering 

Hensikten med å frede området rundt bygningen etter kml § 19 er nettopp å sikre at nye 
større tiltak, installasjoner og andre større vesentlige endringer ikke kommer tett opp til det 
opprinnelige Kunstindustrimuseet og Statens håndverk- og kunstindustriskole. Vanlig 
vedlikehold av samferdselsanlegg vil ikke være i strid med fredningsforslaget. Mindre 
vesentlige tiltak og endringer av samferdselsanlegg vil kunne gjennomføres som 
dispensasjon fra en fredning. Vesentlige tiltak som direkte er i strid med formålet bak 
fredningen etter kml § 19 vil ikke kunne være gjenstand for dispensasjon fra fredningen. 
 
Den videre behandlingen av fredningsforslaget 
Byantikvaren i Oslo har i dag bedt Dagsavisen og Aften kunngjøre at fredningsforslaget er 
lagt ut til offentlig ettersyn i Oslo kommune, jf. kml § 22 nr. 2 første ledd. 
 
Fredningsforslaget skal legges fram for bystyret før vedtak om fredning treffes, jf. kml § 22 
nr. 3. Så snart perioden med offentlig ettersyn er utløpt, vil Byantikvaren oversende saken 
med eventuelle innkomne merknader til politisk behandling i kommunen. Vi ber om at den 
interne behandlingen i kommunen planlegges allerede nå slik at bystyrets uttalelse kan 
foreligge så snart som mulig etter at perioden med offentlig ettersyn er over.  
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Høringsuttalelsene og kommunestyrets behandling vil inngå i en ny vurdering av 
fredningsforslaget hos Byantikvaren før saken sendes over til Riksantikvaren. 
Riksantikvaren er den instans som fatter vedtak om fredning med hjemmel i 
kulturminneloven §§ 15 og 19. 
 
Høringsuttalelsene til fredningsforslaget må være Byantikvaren i hende innen 6 uker fra 
dette brevet er mottatt. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Per Gregersen        Morten Stige 
konstituert byantikvar       avdelingsleder 
 
 
 
Adresseliste: 
Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, INTERNPOST. 
Oslo kommune, Samferdselsetaten, INTERNPOST. 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Postboks 7014, St.Olavs plass, 0130 Oslo. 
Kunsthøgskolen i Oslo, v/ Cecilie Broch Knudsen, Postboks 6853, St.Olavs plass, 0130 Oslo. 
Kunnskapsdepartementet, Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo.  
  
Kopi med vedlegg til:  
Oslo kommune, Byrådsavdeling for næring og byutvikling 
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten 
Riksantikvaren 
Miljøverndepartementet 
Fortidsminneforeningen 
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INTERIØRER FORESLÅTT FREDET KATEGORI 1  i  Ullevålsveien 5 

 

 

Raderverksted rom 343  

 

Tegnesal 351       Øvingsfelt for freskomaleri rom 351.Foreslått fredet 

 

 

Auditorium rom 109         Gipssal rom 108 
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Gipssal 107a      Modellérsal 106 

 

 

Bibliotek rom 051 - felles med museet 

 

FAST INVENTAR FORESLÅTT FREDET 

 

3 brannmeldere i trapperom     1 dek av gipskapitél korridor  Øvingsfelt for freskomaleri rom 351 
1.-3,etg.   1.etg 
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LØST INVENTAR  FORESLÅTT FREDET   Kan flyttes 

 

3 gipsrelieffer på vegg i rom 107a.                      Gipskopi av løvehode i rom 107a 

 
 
Gipskopi av arkaisk kvinne 1 av 2 ipskopier av kontrapostfigur og 1 innrammet modaikk 
korridor 3. etg.   på loftet 
 

 
Gipskopi av Torneplukkeren  Gippskopi av bellenistisk  bacchus/satyr og  
på loftet    i innrammet steinplate på loftet mangler bilde  
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INVENTAR RADERVERKSTED  rom 343  FORESLÅTT FREDET 
 

 
Grafikkpresse montert i 1997 i rom  343                   1 rad arbeidsbenker (foto før skolens flytting) rom 343 

 

 
Grafikkpresse i vestibylen. Foreslått Platekutter fra metallverkstedet.  Foreslått flyttet til rom 343 
flyttet til rom 343 
 

 
Presser foreslått flyttet til form  
343  (noe usikkert om dette er de riktige pressene.  Det finnes flere i korridoren) 
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