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Det vi bringe er en sammenstilling af Einars spredte efterladte Nedtegnelser; men hvormegen Flid 

vi end have andvendt for at bringe de levnede Enkeltheder i deres rette Sammenhæng, og hvorlidet 

vi end havde sparet Møie for at komme til Kundskab om de Begivenheder, der ikke umiddelbart 

fremgikk af hvad der forefandtes i skreven Form, men derimod ved Efterspørgsel maatte erhverves, 

saa staa desuagtet mange Spørgsmaal tilbage, hvor Gisningen maa træde i Vishedens Sted. Vi 

have vel søgt at fordybe os i Einars eiendommelige, stormfulde og milde, voldsomme og dog 

hengivne – svajende Sjæl, men trøste os alligevel ikke til den Tro: overalt rigtigt at have fremført 

Grunden til de sjælelige Bevægelser, som vi se foregaa, og underordne os her villigt den 

symphatetiske Læsers muligt rettere Fornemmelse og klarerer Blik. 

 

 

Hermann Schirmer, En fortælling om Einar: Meddelt af en aandsbeslægtet, 1873 
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Forkortelser og stilforklaring 

Avhandlingen bruker referansesystemet Chicago og referanse-programmet End Note. 

Dette programmet alfabetiserer «Aa» som først i alfabetet, i stedet for som «Å». 

Henvisning til arkiver i fotnotene er på følgende formel: arkivinstitusjon, arkivkode. I 

litteraturen skrives ofte Hermann Schirmers fornavn som Herman. Jeg har valgt å skrive 

Hermann med dobbelt n, slik både han selv og resten av familien hans gjorde det i 

brevene mellom dem. (Unntaket er faren, som skrev Hermann og Herman om 

hverandre.) 

 

Forkortelser i brødteksten: 

A&C Arts and Crafts-bevegelsen 

AA The Architectural Association 

AWG (Lauget) The Art Workers Guild 

Fortidsminneforeningen Foreningen til bevaring av norske 

fortidsminnesmerker 

KAF Kristiania Arkitektforening 

NIAF Norges Ingeniør- og Arkitektforening 

RIBA (Instituttet) The Royal Institute of British Architects 

YAF Yngre Arkitekters Forening /  

Yngre Arkitektforening 

 

Forkortelser i fotnotene: 

AA The Architectural Association 

bs Brevsamling 

FNFB Foreningen til bevaring av norske 

fortidsminnesmerker 

NB Nasjonalbiblioteket 

NKL Norsk kunstnerleksikon 

OAF Oslo arkitektforening 

RA The Royal Academy, London 

RCA The Royal College of Art, London 

UiB Universitetsbiblioteket i Bergen 

YAF Yngre Arkitekters Forening 
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1. Innledning 

Da Oslo Arkitektforening fylte 50 år i 1956, markerte Byggekunst begivenheten med et 

temahefte om norsk arkitekturhistorie i disse tiårene; en periode tidsskriftet omtalte som 

preget av vekst, forandring og «hele den eventyrlige reisen fra dragestil til 

funksjonalisme.» Det er innledet med et stort fotografi av Hermann Major Schirmer 

(1845–1913) med elever på gården Bjølstad i 1897, og en tekst som erklærte at Schirmers 

studieturer markerte begynnelsen på dette eventyret.1  

 

 
Ill. 1 Hermann Schirmer med elever på Bjølstad i 1897. Riksantikvaren. 

Schirmer var overlærer på Kunst- og Haandverkskolen i Kristiania, og mellom 1895 og 

1912 arrangerte han flere legendariske studieturer hvor elevene ble introdusert for norsk 

byggeskikk på det indre Østlandet, særlig Gudbrandsdalen. Unge arkitekters møte med 

denne byggeskikken har fått en fremskutt posisjon i narrativet om norsk modernistisk 

arkitektur – som en markør for overgangen mellom historisme og modernisme. Disse 

turene er imidlertid bare ett aspekt ved Schirmers arbeid.  

                                                 
1 «På norsk grunn», Byggekunst 38, nr. 5/6 (1956): 113. 



 

 

14 

 

 Denne avhandlingen undersøker Schirmers virke som arkitekturhistoriker, 

fortidsverner og lærer, og dessuten hvilken innflytelse han hadde i deler av Kristianias 

arkitektoniske kultur på 1890-tallet. Schirmer utviklet sin teori om norsk nasjonal 

arkitektur særlig på 1880-tallet, men det var først da han fikk en flokk beundrende elever 

tiåret etter at noen av hans deviser ble lagt til grunn for arkitektonisk praksis. Schirmers 

tilhengerskare ble nærmest formalisert i Yngre Arkitektforening (YAF), stiftet i Kristiania 

i 1891. Flere av medlemmene fulgte Schirmers oppfordring om å avslutte utdannelsen 

sin i England i stedet for Tyskland. Avhandlingen undersøker også hvordan YAF, særlig 

gjennom Holger Sinding-Larsen (1869–1938), forvaltet Schirmers dogmer. Sinding-

Larsen var Schirmers mest trofaste disippel. Han hadde, i likhet med sin mentor, en 

nokså vanskelig personlighet og samme hang til skarp polemikk; ingen av dem manglet 

fiender.  

 Schirmer ble født i 1845. Da den første studieturen ble arrangert var han altså 

femti år, og hadde en lang karriere bak seg. Denne første delen av Schirmers virksomhet 

er ganske uutforsket, men en sentral hypotese for denne avhandlingen er at for å forstå 

Schirmers arkitektoniske program må undersøkelsen begynne der Schirmers karriere 

gjorde det. Han var lenge ved kontoret til faren, Heinrich Ernst Schirmer (1814–1887), 

som var en av de viktigste arkitektene i Norge på midten av 1800-tallet. Hans egen 

arkitektpraksis utspant seg hovedsakelig på 1870-tallet. Han var ansatt som lærer ved 

Tegneskolen, seinere Kunst- og Haandverkskolen, siden 1873. I 1899 ble han formann i 

Fortidsminneforeningen og i 1912 Norges første Riksantikvar. Han var virksom på en hel 

rekke områder, og i dette arbeidet vil jeg forsøke se flere av dem i sammenheng. 

Tidligere undersøkelser har for eksempel ikke diskutert Schirmers sterke engasjement i 

Venstre-bevegelsen, eller i hvilken grad hans politiske overbevisning hadde betydning 

for arkitektursynet hans.  

 Denne studien er ikke en utfyllende undersøkelse av hele Schirmers virksomhet. 

Avhandlingen har Schirmers intense arbeid med «nasjonal arkitektur» som 

omdreiningspunkt for en undersøkelse av hans politiske og arkitektoniske teorier og 

ambisjoner, og hvordan han utøvde rollen som lærer og mentor. Gjennom en nylesning 

av Schirmers forfatterskap og en kildenær granskning av ulike typer primærmateriale er 

målet med avhandlingen å frambringe kunnskap om hvordan Schirmer, fra 1870-tallet 

og fram mot 1900, utviklet og formulerte ideer om nasjonal arkitektur. Herunder 

hvordan han agerte i forhold til disse ideene og hvilken innflytelse han faktisk hadde 

over tidligere elever, særlig dem som organiserte seg i Yngre Arkitektforening. 

Schirmers ambisjoner med både studieturene og anbefalingen om å reise til England blir 

diskutert. Gjennom denne undersøkelsen vil jeg nyansere oppfatningen om at Schirmers 

progressive virksomhet bidro til å skyve norsk arkitektur ut av historismen. 
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Forskningshistorikk 

Perioden mellom 1880 og 1900 har vært kjent som «gullalderen» i norsk maleri, mens 

arkitekturen fra samme periode lenge var ansett som en degenerert stilforvirring. Den 

mengden bøker og utstillinger som omhandler bildekunsten på slutten av 1800-tallet har 

ingen parallell i arkitekturen, hvor store deler av perioden nærmest er uutforsket. Et 

unntak er den store utstillingen «Tradisjon og fornyelse» på Nasjonalgalleriet midt på 

1990-tallet, som inkluderte både kunstindustri og arkitektur. Ved utvelgelsen av 

bygninger til utstillingen forteller katalogen at det ble det lagt vekt på å vise periodens 

stilistiske variasjon, og dessuten peke på «hvilke områder i samfunnet byggeaktiviteten 

var størst. Arkitekturen synliggjør samfunnsutviklingen.»2 Åse Moe Torvangers 

katalogessay er bredere enn mye annet som er publisert om arkitektur i perioden. 

Likevel, målsetningen om å vise at arkitekturen speiler samfunnsutviklingen kan 

medføre at man henfaller til å illustrere realhistorie, heller enn å undersøke 

arkitekturhistorien. Sett bort fra «Tradisjon og fornyelse» er norsk arkitektur fra tiden 

rundt 1900 kunsthistorisk behandlet hovedsakelig gjennom forskningen på Henrik Bull 

og jugendstilsfenomenet, materiale som faller utenfor denne avhandlingens rammer. 

Delvis overlappende med Bull-forskningen er også undersøkelser av periodens 

huggestens-arkitektur. Finnen Sixten Ringboms studie Stone, Style and Truth fra 1987 

omhandler nordisk steinarkitektur i perioden 1880–1910.3  

  Schirmers lærergjerning har ofte blitt sett som proto-modernistisk, men ironisk 

nok er de elevene som sto ham aller nærmest blitt oversett av samme blikk. Det var ikke 

Arnstein Arneberg (1882–1961), Andreas Bjercke (1883–1967) og Magnus Poulsson (1881–

1958) som var de mest hengivne av Schirmers disipler, men en litt oversett gruppe 

arkitekter som var omkring ti år eldre. Harry Fett utpekte Sinding-Larsen som den 

viktigste blant dem, og la til:  

De øvrige av kretsen var den dyktige og besindige arkitekt Biong, den rolige arkitekt 

Karsten, malerens nokså fjerne bror, den fine tegner og senere bekjente bergensarkitekt 

Einar Osc. Schou, trearkitekturens forhåpningsfulle spesialister H. Jürgensen og Kløften, 

Karl Guettler, som nå har skaffet sig et navn i Sverige, brødrene Berner, den intelligente, 

initiativrike Carl og den begavede, men mer ubestemmelige Jørgen. Uten denne hird 

vilde neppe Schirmers personlighet, som hadde så vidt mange eiendommelige sider, 

                                                 
2 Åse Moe Torvanger, «Tradisjon og fornyelse: Norsk arkitektur rundt århundreskiftet», i Tradisjon og 

fornyelse: Norge rundt århundreskiftet, red. Tone Skedsmo (Oslo: Nasjonalgalleriet, 1995), 330. 
3 Sixten Ringbom, Stone, Style and Truth: The Vogue for Natural Stone in Nordic Architecture 1880–1910, i 

serien Finska Fornminnesföreningens tidskrift, red. Lars Pettersson, (Helsinki: Finska Fornminnesföreningen, 

1987). 
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kunnet sprenge den faste borg av fordommer som han møtte både fra Universitetets 

videnskapelige intelligens som fra departementets mer vanemessige kontortenkning.4 

Den gruppen Fett rubriserte som Schirmers «hird» har skapt få verker som har fått noen 

særlig grad av oppmerksomhet fra den kunsthistoriske forskningen de siste hundre 

årene. 

Auberts kanonisering  
I norsk arkitekturhistorie er det få verk som har blitt tillagt like sterk bruddkarakter som 

Arnstein Arnebergs utkast til konkurransen om Kongevillaen fra 1907 (ill. 2). Denne 

oppfatningen kan, som Jens Christian Eldal påpeker, spores tilbake til en samtidig 

omtale.5 Arnebergs utkast, Daggry, vant andre premie og ble kanonisert på stedet av en 

opprømt Andreas Aubert (1851–1913), landets mest kjente kunstkritiker:  

Naar jeg som norsk kunsthistoriker med hjertelag for det sterkeste og det mest 

eiendommelige norske i vore nationale kulturfremskridt – altså fra utviklingens 

synspunkt evolusjonistisk fremover – skal værdsette de enkelte utkast, da vil min 

interesse selvsagt samle seg paa det punkt hvor jeg finder den mest umiddelbare og mest 

organiske tilknytning til overleveringen, og derfor efter min oppfatning de rikeste 

fremtidsmuligheter. Det er på dette punkt jeg søker og ser det epokegjørende. Og det er 

derfor – for å si det straks – ved nr. 2 at jeg stanser opp.6 

I vinnerutkastet til Kristian Biong (1870–1959) derimot, fant Aubert lite å glede seg over. 

Biongs realiserte bygning, kjent som Kongsseteren, er innlemmet i kunsthistorien ikke så 

mye på grunn av arkitekturen, som husets status som kongebolig. Auberts harde dom 

slo fast at Biong satt fast i fortiden: «Heller ikke den ornamentale følelse godtgjør at 

arkitekten har slaat ind paa den rette vei: at han vet hvor arveskatten ligger som det nu 

gjælder at løfte. Det kan jo ved et utkast som dette bare være tale om antydninger. Men 

den mest i øinespringende prøve gir liten tryghet: som smykke for en husgavl et Snorre-

landskap i forloren ‘Gerhard Munthe’.»7 (Ill. 3.) Auberts vurdering har blitt hengende 

ved bygningen, som stadig omtales som dragestilpreget, i motsetning til Arnebergs 

Daggry som ses som et brudd med nettopp dragestilen.  

 Arnebergs brudd har, igjen i tråd med Aubert, vært forklart som et utslag av 

Schirmers undervisning. Auberts definerende og kanoniserende kritikk av 

konkurranseutkastet omfattet også Schirmers studieturer; dette gjennombruddet var en 

                                                 
4 Harry Fett, På kulturvernets veier: erindringer, (Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1949), 163–164. 
5 Jens Christian Eldal, «Dragestilen: søken etter en nasjonal arkitektur», i Årbok 2005, red. John Arne Balto 

(Oslo: Fortidsminneforeningen, 2005), 67–68. 
6 Andreas Aubert, «Kongevillaen. Konkurrancen og det epokegjørende.», Verdens Gang, 2. juli 1907. 
7 Ibid. 
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Ill. 2 Arnstein Arneberg, Daggry, (1907). De kongelige samlinger / foto: Jan Haug. 

frukt av Schirmers «målbevisste, trofaste lærervirksomhet», mente Aubert.8 

Det mytologiserte bruddet Arneberg har representert i historiografien henger altså tett 

sammen med oppfatningen av Schirmers ekskursjoner, som har fått samme skjær av 

progressivitet. Men til tross for hvor ofte Schirmers studieturer er omtalt, er de 

forbausende lite undersøkt. Øystein Parmann viet en bok til temaet Schirmer og 

Tegneskolen i 1986, men også den handler i forsvinnende liten grad om Schirmers 

faktiske undervisning, og har for en stor del bidratt til å reprodusere mytene omkring 

Schirmer og turene.9 I 2009 ble flere av arbeidene fra studieturene vist i en utstilling på 

Lillehammer kunstmuseum, og den tilhørende katalogen er den grundigste 

presentasjonen av fenomenet, men uten å problematisere statusen turene har blitt tildelt i 

litteraturen.10 

                                                 
8 Ibid. 
9 Øistein Parmann, Herman Major Schirmer og Tegneskolen: Et stykke norsk arkitekturhistorie, (Oslo: Dreyer, 

1986). 
10 Magnhild Apeland, Kjell Marius Mathisen og Cecilie Skeide, red., Schirmers elever i Gudbrandsdalen 

(Lillehammer: Lillehammer kunstmuseum, 2009). 
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Ill. 3 Kristian Biong, Slot over slot, (1907). De kongelige samlinger / foto: Jan Haug. 
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Bruddet med Tyskland 
Synet på Schirmer som en proto-modernistisk aktør har også sammenheng med at han 

frarådet elevene sine videreutdanning i Tyskland. I historiografien har «bruddet med 

Tyskland» vært lest som et nødvendig skritt på veien fra historisme mot modernisme, og 

ikke minst forsto de medvirkende aktørene det etterhvert slik selv. Allerede i Carl 

Berners tekst om norsk samtidsarkitektur fra 1912 tillegges Schirmer en avgjørende rolle: 

Det var rundt om 90-aarene reaktionen kom, tysk smak og tysk pudsarkitektur hadde 

tilslut gjort baade arkitekter og publikum kvalme. Ved arkitektkonkurranserne maatte 

man lete med lys og lygt efter talentfulde arbeider. Der var en absolut stilstand. Da reiste 

et par arkitekter over til England, inspireret av Herm. M. Schirmer.11 

Berners lakoniske «et par arkitekter» antyder at dette ikke var et abrupt 

generasjonsfenomen. Også flere av Schirmers egne elever fortsatte å reise til Tyskland 

lenge etter at han formante dem til å velge annerledes. Bruddet med Tyskland var langt 

mindre plutselig og absolutt enn deler av litteraturen vil ha det til.12 I tråd med Berners 

narrativ formidlet også de kunsthistoriske oversiktsverkene fra 1920- og 1930-tallet en 

slags tysk krise i siste del av 1800-tallet som seinere ble rettet opp av en yngre generasjon 

nasjonalt innstilte arkitekter.13 Fra 1950-tallet av begynte en rehabilitering av 

historismen.14 I forskningslitteratur fra de siste tiårene synes det å ha hersket en 

dobbelthet: historismens arkitektur har blitt oppvurdert, samtidig som forestillingen om 

den som noe man måtte frigjøre seg fra, har vedvart; et brudd har vært sett som 

nødvendig for fremveksten av en «norsk» modernistisk arkitektur, slik som i Norberg-

Schulz' autorative fremstilling av 1900-tallet.15 Fra 1990-tallet har 

                                                 
11 Carl Berner, «Brytninger i moderne norsk arkitektur», Kunst og Kultur 1, nr. 1,2 (1912): 37. Berner skrev 

også varmt om de yngre arkitektene som da, i 1912, ganske nylig hadde returnert fra Kungliga Tekniska 

Högskolan i Stockholm, men fremhevet altså de Schirmer-initierte Englandsreisene som det første tegn på 

brudd med Tyskland. 
12 En tredjedel av norske arkitekter født mellom 1875 og 1885 fulgte fortsatt en eller annen form for 

undervisning i Tyskland. Tallet er basert på en oversikt over norske arkitekter født mellom 1875 og 1885, 

laget på grunnlag av Trond Dancke, Norske arkitekter før 1914, (Oslo: Norsk Arkitekturmuseum, 2000). Se 

Bente Aass Solbakken, «Via Stockholm? Norske arkitekter ved Kungliga Tekniska Högskolan», Kunst og 

Kultur 95, nr. 1 (2012): 55, note 51. 
13 Einar Lexow, Norges kunst, (Oslo: Steenske forlag, 1926), 278; Harald Aars, «Arkitekturen i det 19. og 20. 

aarhundrede», i Norsk kunsthistorie, red. Harry Fett og Carl Wille Schnitler (Oslo: Gyldendal, 1927), 271; 

Leif Østby, Norges kunsthistorie, (Oslo: Gyldendal, 1938), 185–186. 
14 Kunsthistorikere som Truls Aslaksby, Ole Petter Bjerkek, Jens Christian Eldal, Ruth Hamran, Ulf 

Hamran, Bjørn Sverre Pedersen og Stephan Tschudi-Madsen bidro til dette. Tschudi Madsen skrev endog 

artikkelen «Dragestilen : honnør til en hånet stil», i Årbok, (Bergen: Vestlandske kuntstindustrimuseum, 

1950). 
15 Christian Norberg-Schulz, «Fra nasjonalromantikk til funksjonalisme. Norsk arkitektur 1914–1940», i 

Norges kunsthistorie, red. Knut Berg, et al. (Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1983), 17. 
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arkitekturhistorieskrivningen hovedsakelig rettet seg mot modernistisk arkitektur, slik at 

selv om historismen på sett og vis er rehabilitert, er den også nokså oversett.16 

 Den amerikanske kunsthistorikeren Barbara Miller Lanes overgripende og 

syntetiserende studie, National romanticism and modern architecture in Germany and the 

Scandinavian countries (2000) undersøker nettopp forbindelser og likheter mellom 

Tyskland og de skandinaviske landene. Hun ignorerer den historiografiske tradisjonen i 

Norge for å fremheve hvor nødvendig bruddet med Tyskland var for å utvikle en 

nasjonal arkitektur, og spolerer dermed en sjanse til å undersøke denne 

arkitekturhistoriske myten på nytt.17 

 Som Berner påpekte i sitatet ovenfor, anbefalte Schirmer på 1890-tallet elevene 

sine å avslutte utdannelsen sin i England, heller enn Tyskland. Det var flere som fulgte 

rådet. Denne episoden i norsk arkitekturhistorie er kjent, men lite undersøkt. 

Englandsoppholdene nevnes kort i ulike biografiske artikler, som i Norsk 

Kunstnerleksikon, men er til nå ikke sett samlet eller egentlig undersøkt. 

Schirmers nasjonalisme 
Historikeren Øystein Sørensen peker på «Intelligensens moderniserings-prosjekt» fra 

midt på 1800-tallet og «Venstres nasjonaldemokratiske prosjekt» fra 1880-årene og 

framover som to distinkte nasjonsbyggingsprosjekter i Norge.18 Disse prosjektene 

representerer ulike former for arkitektonisk nasjonalisme. Hermann Schirmer kan 

knyttes til begge to; det første vokste han opp med, det andre var han en aktiv deltager i. 

H.E. Schirmer, Hermanns far, var en del av Intelligenskretsen. Mari Hvattum diskuterer 

eksplisitt de ulike nasjonalistiske prosjektene far og sønn deltok i, og definerer det første 

slik: «Intelligensens kosmopolitiske kulturforståelse begrep nasjonen – og arkitekturen – 

som kulturprodukter, skapt, ikke funnet, i en kontinuerlig prosess av lutring og 

foredling.»19 Hermann Schirmer var altså sosialisert inn i et elitistisk nasjonsbyggende 

tankesett, og fortsatte å identifisere seg med et nasjonsbyggende program. Imidlertid er 

det mange motsetninger mellom venstre-bevegelsen, som han skulle bli en del av, og 

farens prosjekt. Hvattum har sympati for kosmopolittenes prosjekt, men finner lite å like 

                                                 
16 Viktige unntak er Mari Hvattum, Heinrich Ernst Schirmer: Kosmopolittenes arkitekt, (Oslo: Pax Forlag, 

2014); Elisabeth Seip, red. Chr. H. Grosch: Arkitekten som ga form til det nye Norge (Oslo: Peter Hammers 

Forlag, 2001). 
17 Barbara Miller Lane, National romanticism and modern architecture in Germany and the Scandinavian 

countries, i serien Modern Architecture and Cultural Identity, red. Richard A.  Etlin, (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2000). 
18 Øystein Sørensen, «Hegemonikamp om det Norske: Elitens nasjonsbyggingsprosjekter 1770–1945», i 

Jakten på det norske: perspektiver på utviklingen av en nasjonal identitet på 1800–tallet, red. Øystein Sørensen, 

KULT (Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1998), 30–34. 
19 Hvattum, Heinrich Ernst Schirmer: Kosmopolittenes arkitekt, 211. 
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i det hun kaller «norskhetsstrevet»: «Opp mot Intelligenskretsens forståelse av nasjonen 

som et tilkjempet kulturprodukt, kom den nye nasjonalismens idé om nasjonen som et 

selvskapt naturprodukt – en kulturelt ubesudlet størrelse hvis former kunne forklares 

som produkter av nasjonens eget jordsmonn snarere enn av internasjonale 

kulturpåvirkninger.»20 Hun ser endringen mellom de to ulike arkitektoniske 

nasjonalismene som overgangen fra en utadrettet internasjonal holdning til en 

isolasjonistisk «norsk-norsk» posisjon.21 

 Denne lesningen av Hermann Schirmers nasjonalisme er også tydelig i antologien 

Vor tids fordringer: Norske arkitekturdebatter 1818–1919 som Hvattum har redigert sammen 

med Mari Lending. Her også påpeker redaktørene et brudd mellom en «internasjonalt 

orientert historisme og et stadig mer isolasjonistisk norskhetsstrev.»22 Som en slags 

anfører for denne innadvendte nasjonalismen identifiserer de Hermann Schirmer. Jeg vil 

på ingen måte argumentere mot en lesning av Schirmer som intenst nasjonalistisk 

(snarere tvert imot), men håper å nyansere påstanden om Schirmers «bestemmelse av det 

nasjonale som noe som praktisk talt kan spas opp av bakken.»23  

 Mari Lendings studie Omkring 1900: Kontinuiteter i norsk arkitekturtenkning har 

vært en sentral kilde for arbeidet med denne avhandlingen.24 Boka er en undersøkelse av 

arkitektoniske tekster hvor hensikten er «å belyse enkelte bestemte kontinuiteter den 

bygningsbaserte arkitekturhistorieskrivningens periodiseringskonvensjoner har vært 

mer eller mindre blind for.»25 Hennes bredt anlagte undersøkelse diskuterer tekster fra 

slutten av 1700-tallet fram til 1920. Hun studerer fire kategorier (topoier): «opprinnelse», 

«det nasjonale», «nutidsstil» og «det tidløse», hvor hun diskuterer «hvilke forestillinger 

som er virksomme i tekstene, hvor de plasserer seg i forhold til hverandre og hvordan 

anvendelsen av bestemte begreper, metaforer og allusjoner refererer til en samtidig 

europeisk teoretisk og historisk refleksjon over arkitekturen.»26 Schirmer opptrer særlig i 

de to kapitlene om opprinnelse og det nasjonale, og dermed er Lendings arbeid det 

eneste som inngående har diskutert hans tekster og også hans nasjonalisme, men vi 

nærmer oss Schirmer ulikt. Jeg er interessert i å se hvordan hans ideer ble utviklet og 

forsøkt realisert, mens Lending i sin studie ikke forholder seg til Kristianias 

arkitektoniske kultur som kontekst.27  

                                                 
20 Ibid., 209. 
21 Ibid., 209–211. 
22 Mari Lending og Mari Hvattum, red., Vor tids fordringer: Norske arkitekturdebatter 1818–1919 (Oslo: Pax 

Forlag, 2012), 38. 
23 Ibid., 39. 
24 Mari Lending, Omkring 1900: Kontinuiteter i norsk arkitekturtenkning, (Oslo: Pax Forlag, 2007). 
25 Ibid., 17. 
26 Ibid., 22. 
27 Ibid., 18. 
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 En annen avhandling som spesifikt undersøker forestillinger rundt nasjonal 

arkitektur er Johan Christian Eldal, som med Historisme i tre fra 1998 redegjorde særlig 

for sveitserstilen, men også for diskusjoner om hva som var nasjonal trearkitektur 

gjennom 1800-tallet.28  

Forskeren Schirmer 
Schirmers polemiske tekster i fagpressen, som Teknisk Ugeblad, har blitt mye lest og 

referert, men arbeidene hans om norsk middelalderarkitektur er for det meste oversett. 

Grunnen er antagelig at Schirmer ble komplett diskreditert som forsker. Allerede i 

samtiden møtte han sterk motstand for sine synspunkter, særlig angående 

Nidarosdomens bygningshistorie. Harry Fett mente at Schirmer argumenterte seg fram 

til «helt absurd datering […], hvor han likefrem meldte Norge ut av den stilistiske 

sammenheng med Europa.»29 Anders Bugge hevdet Schirmer førte sagalitteraturen som 

kilde, «som han stolte på lik Den hellige skrift.»30 Nettopp Bugges nedvurderende omtale 

av Schirmer har hatt stor innflytelse på oppfattelsen av Schirmer som 

arkitekturhistoriker, har Vidar Trædal hevdet. Hans hovedoppgave nyanserte og 

presiserte Schirmers metoder og svakheter som arkitekturhistoriker, men innebar også 

en delvis rehabilitering. Han berømmet Schirmers interesse for sammenhenger, ikke bare 

enkeltmonumenter (selv om konklusjonene ble gale).31 Den herskende enigheten om det 

lave nivået på Schirmers historiske arbeider er formodentlig grunnen til at de i så liten 

grad er lest. Men selv om disse tekstene inneholder en god del nokså tvilsomme 

påstander, så er de også gode kilder til Schirmers agenda.  

Yngre arkitektforening 
Det finnes ingen grundig oversikt over arkitektens profesjonshistorie i Norge. Det 

nærmeste vi kommer er Odd Brochmanns – disse arkitektene, utgitt i forbindelse med 

Norske Arkitekters Landsforbunds (NAL) 75-årsjubileum.32 Dette er ført og fremst en 

populær fremstilling, full av morsomme anekdoter, men helt uten referanser. I 

Brochmanns gjennomgang av arkitektforeninger før NAL ga han inntrykk av at YAF var 

et nokså betydningsløst ungdomsopprør.33 Denne nedvurderende omtalen har kanskje 

                                                 
28 Jens Christian Eldal, Historisme i tre: «Sveitserstil», byggeskikks-romantikk og nasjonal egenart i europeisk og 

norsk trearkitektur på 1800-tallet, (Oslo: Universitetsforlaget, 1998). 
29 Fett, På kulturvernets veier, 161. 
30 Anders Bugge, «Arkitektur», i Norsk kunstforskning i det tyvende århundre, red. Arne Nygård-Nilsen, et al. 

(Oslo: Cammermeyers Boghandel, 1945), 78. 
31 Vidar Trædal, «Norske steinkirker fra middelalderen - en forskningshistorie» (Hovedoppgave i 

kunsthistorie, Universitetet i Bergen, 1998), 28–40. 
32 Odd Brochmann, - disse arkitektene: en historie om deres liv og virke i Norge, (Oslo: Arkitektnytt, 1986). 
33 Ibid., 23–25. 
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bidratt til at det har vært så lite interesse om denne foreningen. YAF levnes mer ære av 

Georg Eliassen i hans korte mimrende artikkel om forholdene i Kristiania helt på 

begynnelsen av 1900-tallet.34  

Arkitektonisk nasjonalisme 

Korrelasjon mellom «nasjon» og «arkitektur» ble stadig viktigere i løpet av 1800-tallet, og 

hvordan en slik forbindelse best kunne oppnås preget diskursen i arkitektoniske kulturer 

over hele Europa. I Norge var siste del av 1800-tallet en høyspent periode hvor deler av 

eliten søkte å frigjøre seg politisk fra Sverige og kulturelt fra Danmark. Schirmer var 

sterkt engasjert i disse frigjøringsprosjektene som begge formet hans arkitektoniske 

nasjonalisme. Min undersøkelse tar utgangspunkt i konstruktivistisk nasjonalismeteori, 

som hevder at «nasjon» er et moderne fenomen, og altså at nasjonen som en historisk, 

gitt enhet er en myte. Historikeren Eric Hobsbawm har konkludert med at: «Nations do 

not make states and nationalisms but the other way round.»35 I forlengelsen av Ernest 

Gellners kjente tese «Nationalism begets nations», skriver Raymond Quek at «Nations 

beget the pursuit of National Identity in Architecture.»36  

 På 1800-tallet var arkitektonisk nasjonalisme lenge en underkategori i den 

overgripende diskursen om samtidig stil, men utviklet seg etterhvert til å bli en egen 

kategori.37 Som kunsthistorikeren Barry Bergdoll skriver, ideen om arkitektur som bærer 

av nasjonal karakter er et produkt av historismen:  

The conviction that architecture might represent, even sustain, the glory of kingdoms can 

be traced to the dawn of civilization, but the notion that architecture can bear the stamp 

of national character is a modern one born of eighteenth-century historical thinking and 

given political currency in the wake of the French Revolution. Of all the new functions 

architecture was called upon to perform, few were so ideologically charged as building 

the identity and reinforcing the claims to naturalness of nation-states. As the map of 

Europe was repeatedly redrawn, architecture was called upon to rally and focus loyalties 

and to grant the aura of a glorious past to even the most recently contrived national 

boundaries.38  

                                                 
34 Georg Eliassen, «Arkitektene finner hjem», Byggekunst 38, nr. 5/6 (1956). 
35 Eric Hobsbawm, Nations and nationalism since 1780: Programme, myth, reality, 2. utgave., (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2012 [1990]); 18. opplag), 10. 
36 Raymond Quek, «Nationalism and Architecture: An introduction», i Nationalism and Architecture, red. 

Raymond Quek, Darren Deane og Sarah Butler (Farnham: Ashgate, 2012), 11. 
37 Ibid.; for en diskusjon av 1800-tallets opptatthet av å identifisere en samtidig stil, se Mari Hvattum, 

«Crisis and Correspondence: Style in the Nineteenth Century», Architectural Histories 1, nr. 1: 21 (2013). 
38 Barry Bergdoll, European Architecture 1750–1890, i serien Oxford History of Art, (Oxford: Oxford University 

Press, 2000), 139. 
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Politisk arkitektur har altså eksistert mye lengre enn den delvis underliggende 

kategorien nasjonal arkitektur. Mitchell Schwarzer definerer «arkitektonisk 

nasjonalisme» som formgivning av en bygning i tråd med, eller i overenstemmelse med, 

hvordan den representerer eller fremmer ideen om en nasjon.39 Jeg vil utvide Schwarzers 

definisjon. «Arkitektonisk nasjonalisme» i denne avhandlingen angår ikke bare selve 

formgivningen av en bygning, men alle deler av arkitektonisk kultur som kan sies å 

fremme både politiske og kulturelle nasjonalistiske ideer. I denne avhandlingen vil jeg 

også diskutere hvordan politiske og arkitektoniske ambisjoner hos Schirmer influerte 

hverandre på et mer abstrakt og idémessig plan, og fløt sammen i konseptet «nasjonal 

stil».  

 Forsøk på å definere og etablere nasjonale stiler gjennomsyret arkitektonisk kultur 

i hele Europa i siste del av 1800-tallet. På verdensutstillingen i Paris i 1900 var det stilt et 

eksplisitt krav om at de ulike lands paviljonger skulle oppføres i nasjonal stil. Raymond 

Quek mener et av hovedproblemene i arkitekturen på 1800-tallet nettopp var 

stilkampene i nasjonens navn: «This search for identity, a congruency of style and nation, 

is where the issue of nationalism in architecture strongly emerges.»40 Det er også her, i 

forsøket på å identifisere, definere og realisere en nasjonal stil at Schirmers 

arkitektoniske nasjonalisme er tydeligst. Paradoksalt nok var Schirmers besettelse av 

ideen om en nasjonal stil antagelig hans mest internasjonale trekk. 

 Arkitektonisk nasjonalisme er ofte en legitimering av nåtidige krav gjennom å vise 

til fortiden, men ikke nødvendigvis til en nasjonal fortid. Det er mange eksempler på 

nasjonalisert klassisisme, særlig tydelig i Frankrike.41 Fransk arkitektonisk autoritet var 

sentralisert i akademiet, derfra utgikk en fransk nasjonal og enhetlig stil. Mot slutten av 

1700-tallet møttes politisk og arkitektonisk nasjonalisme da de revolusjonære kreftene så 

fordeler ved å beholde enkelte symboler, og den franske romerskbaserte nyklassisismen 

ble videreført som republikkens arkitektur.42 Triumfbuen er fransk nasjonalisme drapert 

over en romersk form påpeker Schwarzer, monumentet er et eksempel på i hvor stor 

grad nasjonal arkitektur kunne «proceed trough gateways outside the bounds of national 

territory.»43 Norsk arkitektur har også hatt elementer av nasjonalisert klassisisme, som i 

Christian Heinrich Groschs (1801–1865) empire-bygninger; flere av dem skulle danne 

rammer for den nyopprettede nasjonalstaten etter unionsoppløsningen i 1814. 

                                                 
39 «The design of a building according to considerations of how it represents or advances ideas of a 

nation». Mitchell Schwarzer, «The Sources of Architectural Nationalism», i Nationalism and Architecture, 

red. Raymond Quek, Darren Deane og Sarah Butler (Farnham: Ashgate, 2012), 19. 
40 Quek, «Nationalism and Architecture: An introduction», 9. 
41 Schwarzer, «The Sources of Architectural Nationalism», 33–34. 
42 Ibid., 24. 
43 Ibid., 26. 
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Bygningen for Oslo Børs for eksempel, knytter an til republikanske og demokratiske 

idealer snarere enn å understreke nasjonens og folkets egenart. 

 En annen modell er der arkitektonisk nasjonalisme er en del av et 

kulturnasjonalistisk program.44 Schwarzer bruker Tyskland som eksempel. Et felles tysk 

opphav ble identifisert til kristen middelalder, manifestert gjennom ruinene av den 

uferdige Kølnerdomen.45 Lane har vist hvordan tyske restaureringsprosjekter på et 

tidspunkt ikke lenger konsentrerte seg om gotiske strukturer, men romanske, i det denne 

tradisjonen ble ansett for å være «tyskere» enn gotikken.46 Den tyske kulturelle og 

arkitektoniske nasjonalismen var også penetrert av forestillingen om das Volk. På samme 

måte som i Norge ble bøndene som bodde i de mest avsides dalene sett som edle bærere 

av en slags folke-essens. For arkitekturen medførte dette noen vanskeligheter, som 

Schwarzer påpeker, så er det å bygge en nasjonal arkitektur over bondestandens 

byggeskikk gjennomsyret av designproblemer. For hvordan skulle denne 

tradisjonsbebyggelsen overføres til urbane monumentale strukturer?47 Dette problemet 

er også synlig i Kristiania, hvor Schirmers studieturer fikk liten innflytelse på tidens 

urbane arkitektur.  

 En tidlig tekst som fremhever en egenartet norsk tradisjon er slottsarkitekt 

Linstows tale til Tegneskolens årsfest i 1820. Både Lending og Hvattum har diskutert 

denne teksten i lys av opprinnelsesdiskurs og opphavsteorier.48 Linstows lovprisning av 

tradisjonell byggeskikk kan forstås som et veldig tidlig innlegg i debatten om nasjonal 

arkitektur:  

– Har ikke Scandinavien en egen eiendommelig Bygningsmaade, passende efter Climatet 

og charakteristisk? Er dens Værd noksom erkjendt? I Dalene, hvor den odelsbaarne 

Bonde har bevaret Forfædrenes Eiendommelighed og Skikke, findes en Bygningsmaade, 

som saa meget er bleven miskjendt, fordi dens Construction er bleven paatvungen 

Former laante af den antike Bygning, som var den Fremmed. Østerdalens lune Aarestue 

viser denne Bygningsmaade i sin Renhed. Vel er den simpel og ikke uddannet til at 

modtage mange Afvexliger og Modificationer i Charakteren i sin nuværende Skikkelse. 

                                                 
44 Øystein Sørensen definerer kulturnasjonalisme som «å oppdage (i kulturnasjonalistens selvforståelse) de 

særpreget nasjonale kulturelle elementene og å utbre dem i hele nasjonen for å skape et homogent 

nasjonalt kulturfellesskap. Denne prosessen kan kalles en konstruksjon av nasjonal identitet.» Sørensen, 

«Hegemonikamp om det Norske: Elitens nasjonsbyggingsprosjekter 1770–1945», 17. 
45 Schwarzer, «The Sources of Architectural Nationalism», 26–27. 
46 Lane, National romanticism and modern architecture in Germany and the Scandinavian countries, 32–36; idem; 

«National Romanticism in Modern German Architecture», i Nationalism in the Visual Arts, red. Richard A. 

Etlin (Washington: National Gallery of Arts, 1991), 115–121. 
47 Schwarzer, «The Sources of Architectural Nationalism», 32. 
48 Lending, Omkring 1900, 120–122; Hvattum, Heinrich Ernst Schirmer: Kosmopolittenes arkitekt, 111–113. 
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Men maaske er det den dannede Tid forbeholdt at lade fremstaae en fuldendt 

Bygningsmaade af dennes Elementer.49 

 Flere har sett en forbindelse mellom Linstows festtale for Tegneskolen og Schirmers 

virksomhet ved samme skole omtrent 70 år seinere.50 Stephan Tschudi-Madsen på sin 

side, har påpekt at Linstows forhold til norsk trearkitektur var «til sine tider feststemt, 

men i det hele nærmest overfladisk.»51 Videre pekte han på at til tross for fagre ord i 

1820, var ikke Linstow imponert over all norsk tretradisjon.52 I 1829 karakteriserte han 

stavkirkene som ufullkomne artefakter fra en udannet tidsalder, dekorert med «kunstige 

udskaarne Zirater i en raa Stiil».53 En av de første forkjemperne for stavkirkenes 

bevaring, Johan Christian Dahl (1788–1857) tilga aldri Linstow at han nektet å sette opp 

Vang stavkirke som kapell i Slottsparken. Her mente Dahl den både ville vært en 

nasjonal pryd, og muligens tjene som inspirasjon til å fortrenge datidens klassisistiske 

kirkebygninger.54  

 Dahl var også en av initiativtakerne til dannelsen av Foreningen til norske Fortids-

Mindesmærkers Bevaring i 1844. Med denne oppsto antikvaren som profesjon i Norge, 

og dermed også et økt fokus på landets kulturminner. På dette tidspunktet var det i 

mange tilfeller en fortsatt uoppdaget fortid foreningen skulle bevare. I de første tiårene 

var årsmeldingene utstyrt med en regelrett etterlysning, en «Fortegnelse Over 

antikvariske Gjenstande, angaaende Foreningen til norske Fortids-Mindesmærkers 

Bevaring i Særdeleshed ønsker sig Oplysniger meddelte».55 I denne etterlysningen var 

                                                 
49 Hans Ditlev Frants Linstow, «Tale ved Tegneskolens første årsfest», i «Vor tids fordringer»: Norske 

arkitekturdebatter 1818–1919, red. Mari Lending og Mari Hvattum (Oslo: Pax Forlag, 2012 [1820]), 52. 
50 Eldal, Historisme i tre, 187; Øistein Parmann, Tegneskolen gjennom 150 år, (Oslo: Statens håndverks- og 

kunstindustriskole, 1970), 254. 
51 Stephan Tschudi-Madsen, «Romantikkens arkitektur: en almeneuropeisk oversikt med spesielt hensyn 

til nygotikken» (Magistergradsavhandling i kunsthistorie, Universitetet i Oslo, 1949), 166. 
52 Ibid., 166–168.  
53 Hans Ditlev Frants Linstow, Udkast til Kirkebyginger paa Landet i Norge: Veiledning for de Kirke-Eiere som 

uden Architects Hjelp ville opføre Kirker hensigsmessigen og med Oeconomie forfattede efter Foranstaltning af den 

Kongelige Norske regjerings Departement for Kirke- og Undervisnings-Væsenet, (Christiania: 1829), 2. 
54 Andreas Aubert, Professor Dahl: et stykke av aarhundredets kunst- og kulturhistorie, (Kristiania: Aschehoug, 

1893), 324. 
55 «Mærkelige Kirkebygninger af Steen og Træ, — af sidste Slags især De saa kaldte Stavekirker — med 

dertil hørende Forsiringer af Maleri og Snitværk, samt gamle Indskrifter med Runder eller latinske 

Bogstaver; Kirke-Inventarium : Altere, Altertavler, Helgenbilleder, Kirkeklokker, Røgelseskar, 

Reliqviekasser, Kalke, Døbefunter, Døbefade, udskaarne Stole og deslige Sager ; — gamle og i Formen 

mærkelige Husebygninger, baade Vaaningshuse og Stabbure, med deres Forsiringer og Indskrifter ; — 

Levninger af gamle Bygninger, der kunne give Oplysning om Bygningekunstens Standpunkt i 

Middelalderen, saasom Kirkeruiner og Ornamenter derhen hørende ; gammelt Husgeraad af Træ, Steen 

eller Metal, saasom Høisædes-Stole og andre Stole, Borde, Skabe, Kister, Drikkehorn og andre Drikkekar, 

Kjedler og deslige ; — Bautastene og Stene med Runeindskrift, Steenkors og gamle Gravstene, mærkelige 

Gravhøie og Steensætninger; — Sager, fundne i Gravhøie, saasom Gravurner, Vaaben, Redskaber, 
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stavkirker fremhevet, en bygningstype fra en mytologisert fortid som desperat trengte til 

redning; den ene etter den andre ble revet i løpet av 1800-tallet. 

 I nasjonalromantikken fantes eksempler på kulturelle konstruksjoner som var 

resultat av grundige empiriske studier og innsamling, hevder Sørensen.56 Denne 

innsamlingen gjaldt også arkitektur gjennom Fortidsminneforeningens arbeid. Men 

registreringen og innsamlingen av bygningstradisjoner begrenset seg ikke til 

nasjonalromantikken rundt midten av århundret, den tok seg nærmest opp gjennom 

Schirmers virksomhet på 1890-tallet. 

Konstruerte tradisjoner  
Hermann Schirmers nasjonalisme og tolkning av norsk historie er et hovedtema i denne 

avhandlingen. Hvordan disse to kategoriene gjensidig påvirket hverandre undersøkes i 

lys av begrepet «konstruerte tradisjoner», etablert av historikerne Eric Hobsbawm og 

Terence Ranger i antologien The Invention of Tradition fra 1983. Konstruerte tradisjoner 

betegner forsøk på å etablere definerte verdier ved repetisjon, og derigjennom hentyde 

til kontinuitet med fortiden. Hobsbawm definerte og forklarte fenomenet som følger:  

‘Invented tradition’ is taken to mean a set of practises, normally governed by overtly or 

tacitly accepted rules and of a ritual or symbolic nature, which seek to inculcate certain 

values and norms of behaviour by repetition, which automatically implies continuity 

with the past. In fact, where possible, they normally attempt to establish continuity with a 

suitable historic past. A striking example is the deliberate choice of a Gothic style for the 

nineteenth-century rebuilding of the British parliament, and the equally deliberate 

decision after World War II to rebuild the parliamentary chamber on exactly the same 

basic plan as before. The historic past into which the new tradition in inserted need not be 

lengthy, stretching back into the assumed mists of time. […] However, insofar as there is 

such reference to a historic past, the peculiarity of ‘invented’ traditions is that the 

continuity with it is largely factitious. In short, they are responses to novel situations 

which take the form of reference to old situations, or which establish their own past by 

quasi-obligatory repetition. It is the contrast between the constant change and innovation 

of the modern world and the attempt to structure at least some parts of social life within 

it as unchanging and invariant, that makes the ‘invention of tradition’ so interesting for 

historians of the past two centuries.57 

                                                 

Smykker, Afgudsbilleder eller Amuleter og lignende Sager; — samme slags Gjenstande, bevarede fra 

Oldtiden; Mynter, — Brudesmykker, — Pergamentsbreve med Segl.» 
56 Sørensen, «Hegemonikamp om det Norske: Elitens nasjonsbyggingsprosjekter 1770–1945». 
57 Eric Hobsbawm, «Introduction: Inventing Traditions», i The Invention of Tradition, red. Eric Hobsbawm 

og Terence Ranger (Cambridge: Cambridge University Press, 2012 [1983]; 20 utgave), 1–2. 
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Vi har altså å gjøre med konstruerte tradisjoner som tar sitt utgangspunkt i, og forsøker 

knytte an til, en hensiktsmessig fortid for å legitimere nåtidige krav. Tiårene før første 

verdenskrig er perioden hvor tradisjonskonstruksjonen var mest intens.58 Konstruerte 

tradisjoner er et særlig relevant begrep i studier av den moderne konstruksjonen 

«nasjon», med tilhørende fenomener som nasjonalisme, nasjonalstat og nasjonale 

symboler.59  

 Konstruerte tradisjoner er i stor grad et resultat av historieskrivning, og en 

analyse av fenomenet et bestemt sted i en bestemt tid vil ofte innebære historiografiske 

undersøkelser: «[Invented tradition] throws a considerable light on the human relation 

to the past, and therefore on the historian’s own subject and craft. For all invented 

traditions, so far as possible, use history as a legitimator of action and cement of group 

cohesion.»60 Både kulturell og politisk nasjonalisme bygger ofte på tolkning av historie. 

Denne avhandlingen diskuterer hvordan Schirmer støttet seg til samtidig 

historieforskning i sine konstruksjoner over temaet nasjonal arkitektur og nasjonal stil. 

 Gjennom hele 1800-tallet strevde norske historikere med å forbinde sin egen tid 

med den heroiske sagatiden. Personalunionen med Sverige, den politiske situasjonen og 

statusen som nesten uavhengig nasjonalstat krevde en ny selvforståelse. Tiden som 

lydrike under Danmark måtte omdefineres, historikeren Odd Arvid Storsveen hevdet: 

«Å forske i og fremstille den gamle norske historien var derfor ikke bare et utrykk for 

vitenskapelig interesse og nysgjerrighet i tiden. Det må forstås som en helt avgjørende 

del i nasjonen Norges overlevelses- og vekststrategi på 1800-tallets turbulente og 

omskiftelige europeiske teater».61  

Rudolf Keyser (1803–1864) var professor ved Det Kongelige Frederiks 

Universitet fra 1837, leder av Fortidsminneforeningens første direksjon samt ansvarlig 

for universitetets samling av oldsaker. Han er kjent for å ha utviklet den spekulative 

«immigrasjonsteorien» som kort sagt hevdet at Norge ble befolket av norrøne stammer 

fra nord og øst. Danmark og det sørlige Sverige derimot, var dominert av germanske 

stammer som innvandret sørfra, og dermed ikke ekte norrøne områder.62 

Immigrasjonsteorien impliserte at hundreårene under de ikke-norrøne danskene var 

                                                 
58 Eric Hobsbawm, «Mass-Producing Traditions: Europe, 1870–1914», i The Invention of Tradition, red. Eric 

Hobsbawm og Terence Ranger (Cambridge: Cambridge University Press, 2012 [1983]), 263. 
59 Hobsbawm, «Introduction», 13. 
60 Ibid., 12. 
61 Odd Arvid Storsveen, «Evig gammel: Henrik Wergeland, P.A. Munch og historiens nasjonale funksjon», 

i Jakten på det norske: Perspektiver på utviklingen av en norsk nasjonal identitet på 1800-tallet, red. Øystein 

Sørensen (Oslo: Gyldendal, 1998), 232. 
62 Øystein Sørensen, Kampen om Norges sjel 1770–1905, bind 3, i serien Norsk Idéhistorie, red. Trond Berg-

Eriksen og Øystein Sørensen, (Oslo: Aschehoug, 2001), 175–178; Storsveen, «Evig gammel: Henrik 

Wergeland, P.A. Munch og historiens nasjonale funksjon», 232. 
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irrelevante, og ikke en del av den egentlige norske historien. Ved å ekskludere disse 

århundrene ble det konstruert en direkte kontinuitet mellom samtiden og en ærerik og 

storslått fortid. Immigrasjonsteorien ble raskt akseptert og kan, ifølge Sørensen, ses som 

en norsk opprinnelsesmyte.63 Som Hobsbawn har påpekt, nye tradisjoner blir konstruert 

når man bevisst unngår å tilpasse eller videreføre de allerede eksisterende.64 I 1800-tallets 

Norge var trangen til å knytte samtiden sammen med sagatiden sterk nok til at 

århundrene med dansk styre nærmest ble ugyldiggjort. Immigrasjonsteoriens betoning 

av sagatiden førte til en lidenskapelig interesse for denne spesifikke fortidens materielle 

kultur. Tilsvarende fra nærere fortid ble kategorisert som ikke-norske, mens etter-

reformatorisk bygningsarv ofte ble tolket som unorsk og uinteressant. 

Revivalism og valgte tradisjoner 
Ved begynnelsen av 1800-tallet kan man se to nye, ofte motstridende, holdninger til 

historiske stiler i arkitekturen, hevder Bergdoll, og begge ble brukt som strategi for å 

bygge nasjonal identitet. Pluralismen fremmet en simultan bruk av ulike historiske stiler 

gjort tilgjengelig via antikvariske studier, mens revivalism hevdet at en bestemt historisk 

stil eller modell var passende for moderne arkitektur. «Each position had its roots in 

eighteenth-century explorations of the ways in which architecture conveyers meaning.»65 

Pluralisme var først kultivert i jakt på variasjon; den pittoreske landskapshagen med sine 

allusjoner til ulike historiske stiler side om side (i Christiania for eksempel John Collets 

hage på Ullevål) hadde lagt til rette for å assosiere ulike historiske stiler med nye 

typologier:  

Thus the emotive arguments of the doctrine of association were joined with the ever-

growing interest in the sequence and taxonomy of architectural styles to produce a 

veritable palette of historical building idioms usable towards new ends: Egyptian for 

prisons, Gothic for churches, or Italian Renaissance for banks and exchanges, for instance. 

These choices were meant to activate prevailing cultural associations: the pharaohs with 

death and eternity, the Middle Ages with Christianity, or the Medici with the rise of 

banking and modern commerce. Greek architecture was invested with the new ideals of 

liberty and thus all its links with antiquarianism were branded as progressive.66 

Revivalists hadde derimot et felles mål om stilistisk enhet, selv om det hersket uenighet 

om hvilken historisk stil som var passende for nåtiden. De propaganderte for en 

spesifikk stil med begrunnelse i nasjonal historie: «A single historical period – 

                                                 
63 Sørensen, Kampen om Norges sjel 1770–1905, 3, 177. 
64 Hobsbawm, «Introduction», 8. 
65 Bergdoll, European Architecture 1750–1890, 140. 
66 Ibid., 140–141. 
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increasingly specific in its definition – was claimed to be the only one capable of 

providing models grounded in national traditions, institutions, and values. Issues of 

style became matters of state.»67 I denne avhandlingen vil jeg argumentere for at 

Schirmers prosjekt kan forstås som en del av 1800-tallets revivalism. 

  Nyere forskning rundt revivalism har åpnet opp for å diskutere fenomenet som 

noe annet og mer komplisert enn kopiering og «stilforvirring». Flere har vært opptatt de 

komplekse mekanismene som gjør seg gjeldene når nåtiden på en eller annen måte 

forsøker å gjenopplive noe fortidig. Courtauld Institute publiserte nylig en antologi som 

diskuterer fenomenet.68 Som redaktørene Ayla Lepine, Matt Lodder og Rosalind 

Mckeever formulerer det: 

Revival is never merely repetition, even when an anachronistic framework adheres 

around a work of art or architecture with the high fidelity of a copy. Repetition is rarely 

‘mere’ in artistic practise. […] Revivalist tendencies often emerge in relation to 

sophisticated discourses of authenticity, cultural or countercultural memory, and the 

reshaping of the self in relation to a known or unknown other.69 

Avhandlingen vil knytte an til disse perspektivene ved å undersøke hvordan Schirmer, 

og også elevene hans, relaterte seg til spesifikke deler av fortiden: «Just as the style and 

content of historical writing reveal the concerns of its authors, the manner in which 

artists, designers and architects revive the past, and indeed the past they select, are as 

much a reflection of their present as an attempt to connect with a different time.»70  

 I denne undersøkelsen er jeg ikke eksplisitt interessert i mekanismene i selve 

konstruksjonen av tradisjon, men opptatt av hva som motiverer valget av en bestemt 

fortid å kalle til live. Denne utvalgte fortiden vil jeg kalle valgt tradisjon. Å identifisere 

hvorfor spesifikke tradisjoner blir valgt og kalt til live (revived) kan avdekke hittil skjulte 

elementer i Schirmers program for en nasjonal arkitektur. 

Kilder og metode 

Siden 1990-tallet har begrepet arkitektonisk kultur oftere og oftere blitt brukt som markør 

for et forskningsfokus som ser utover faktiske bygninger. Publikasjoner, utstillinger, 

                                                 
67 Ibid., 141. 
68 Ayla Lepine, Matt Lodder og Rosalind Mckever, red., Revival: Memories, Identities, Utopias (London: 

Courtauld Books Online, 2015). 
69 Ibid., «introduction», 20–21. 
70 Rosalind Mckever, «Anachronism», i Revival: Memories, Identities, Utopias, red. Ayla Lepine, Matt Lodder 

og Rosalind Mckever, Courtald Books Online (London: Research Forum of The Courtauld Institute of Art, 
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konkurranser og institusjoner undersøkes også. Arkitekturhistorikeren Sibel Bozdoĝan 

har en god definisjon:  

The architectural culture of a particular place and time includes all the institutional 

practices – architectural schools, publications, exhibitions, competitions, and professional 

assosiactions – that produce, reproduce, discredit, or lend credibility to discources about 

architecture. 71 

Denne avhandlingen er en studie av arkitektonisk kultur i Kristiania med større vekt på 

å undersøke publikasjoner, institusjoner, utstillinger og foreninger enn faktiske oppførte 

bygninger. Allerede i 1880, i Herman Schirmers programmatiske artikkel «Hvad er 

national Stil i vor Bygningskunst og hvorledes fremkommer den» er temaene historie, 

fortidsvern, arkitekturundervisning og nasjonal stil vevd sammen.72 Ved å bruke 

arkitektonisk kultur som forskningsfokus har jeg kunnet sammenstille arenaer som ellers 

ofte er undersøkt i separate framstillinger.  

 Norsk arkitektur fra siste del av 1800-tallet var lenge nedsettende rubrisert som 

«stilforvirring». Forskning fra de siste tiårene har finkjemmet årene rundt forrige 

århundreskiftet etter proto-modernistiske markører, og dermed åpnet for å re-evaluere 

perioden.73 Denne avhandlingen skal undersøke en del av Kristianias kultur i seg, ikke i 

lys av hva som kom etterpå. Som John Summerson har sagt det: «History is not only an 

affair of distinguishing in one generation the sign-posts seeming to point to what another 

generation thought was the right road. It is just as much concerned with exposing the 

pattern which any one generation makes for itself in its own time of the heritage its 

receives and cherishes and with the operation of many initiatives.»74 

 Dette er en empirisk basert studie, i stor grad basert på en nærsynt granskning av 

Schirmers egne tekster og andre mer eller mindre uutforskede primærkilder. En stor del 

av arbeidet har bestått i å vade gjennom arkiver i skiftende grad av uorden. Graving i 

endeløse papirbunker og esker på esker med brev medfører nødvendigvis funn man 

ikke hadde forventet eller tenkt seg, overraskende aspekter det kan være vanskelig ikke 

å forfølge. I dette arbeidet har jeg delvis latt meg lede av hva jeg har funnet. Som 

Michelle King formulerer det: «We go to the archives not to find answers, but articulate a 

                                                 
71 Sibel Bozdoĝan, Modernism and Nation Building: Turkish Architectural Culture in the Early Republic, (Seattle: 

Washington University Press, 2001), 12. 
72 Hermann Schirmer, «Hvad er national Stil i vor Bygningskunst og hvorledes fremkommer den», Den 

Norske Ingeniør- og Arkitekt-forenings organ 3, nr. 19 (1880). 
73 Se for eksempel Espen Johnsen, «Å nyansere norsk modernisme», Nordic Journal of Architectural Research 

19, nr. 1 (2006): 31–32; Lane, National romanticism and modern architecture in Germany and the Scandinavian 

countries, 17. 
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better set of questions. Answers in the archives – in the form of documents – always 

abound; the real difficulty lies in figuring out what questions to ask of them.»75 

Nennsomt sammensatte hypoteser og problemstillinger kan fort bli ubrukelige i møte 

med et fragmentarisk og ufullstendig materiale, eller de kan vise seg å være gale. Dette 

prosjektet har hatt flere forsmedelige grunnstøtinger i møte med støvete protokoller og 

dokumenter. Arkivmaterialet ledet meg vekk fra mitt opprinnelige hovedfokus på Yngre 

Arkitektforening, og overbeviste meg om å vie Hermann Schirmer og hans 

nasjonalistiske program større plass enn egentlig tenkt.  

 At Schirmers biografi er temmelig ukjent skyldes ikke mangel på kilder. Tvert 

imot, kildene til både hans private og profesjonelle liv er fullstendig overveldende (og 

umulig å studere uttømmende innenfor rammene av dette arbeidet). I 

Nasjonalbiblioteket finnes en omfattende samling kalt «Schirmerske brever» som 

inneholder deler av familiens korrespondanse, hovedsakelig Hermann Schirmers. Det er 

også en delvis ordnet og omfangsrik samling kalt «Schirmers etterlatte papirer» med 

dagbøker, skissebøker, utallige manuskripter, en mengde dokumentasjon om norske 

fortidsminner, korrespondanse og notater av ymse slag, til sammen seksten esker samt 

noen løse omslagsmapper og bøker. Den såkalte «Schirmer-samlingen» i Riksarkivet er 

like innholdsrik og rommer omkring 1000 tegninger relatert til studietid og 

arkitektpraksis. Noen har begynt en svært samvittighetsfull registering. Deretter, i 

utmattelse eller tidsnød, er mengder av materiale sopt sammen og merket «diverse», 

både avisutklipp, skissebøker, løse blader med notater, tegninger og fotografier. I tillegg 

finnes det mange tegninger fra studietiden på 1860-tallet i Nasjonalmuseets 

arkitektursamling. 

 Et annet viktig kildemateriale er fragmentet etter Holger Sinding-Larsens arkiv i 

Nasjonalbiblioteket. Her finnes blant annet flere studietegninger som gir innsikt i 

Schirmers undervisning, flere tegninger til Vålerenga kirke og dessuten kopibøker. 

Dessverre ser det ut til at de fleste av tegningene fra Sinding-Larsens praksis er tapt, men 

noen reiseskisser er bevart i privat eie. Hovedkildene til Yngre Arkitektforening er to 

bevarte møteprotokoller som dekker perioden fra 1899 til 1906. Protokollene fra før 1899 

gikk med i den store brannen i Kongens gate 20 i 1903.76 YAF nærte en sterk tiltro til 

komiteer, og da foreningen på et møte var i ferd med å etablere enda én ble det 

latterliggjort av Kristen Rivertz: «Rivertz syntes vi kunde nedsætte en Comite til, saa slog 

vi Recorden. […] naar man på en Aften havde anledning til at opnævne 2 comiteer burde 

                                                 
75 Michelle T. King, «Workin With/In the Archives», i Research Methods for History, red. Simon Gunn og 

Lucy Faire (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012), 20. 
76 Jeg vet ikke hvorfor store deler av YAFs arkiv befant seg der, men også arkivet til arkitektgruppa i NIAF 
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man ikke lade en saa heldig Chance gaa fra sig.»77 Både bestyrelsen og disse tallrike 

komiteene førte egen protokoll, hvorav bare et par er bevart. De to bevarte 

hovedprotokollene er fra medlemsmøtene, og oppbevares forskjellige steder. Den første, 

fra perioden 1899 til 1903, er i Oslo Arkitektforenings arkiv, den siste i 

Nasjonalbiblioteket. Der ligger også en del andre papirer angående foreningen, delvis 

ordnet av Sinding-Larsen, som overlot dem til Nasjonalbiblioteket i 1931, antagelig i en 

slags protest mot det han oppfattet som Kristiania Arkitektforenings vanskjøtsel av 

materialet.78 

Struktur og forskningsspørsmål 

Avhandlingen har seks hovedkapitler som forfølger det overordnede 

forskningsspørsmålet: på hvilken måte kom Schirmer og YAF-miljøets arkitektoniske 

nasjonalisme til utrykk gjennom konstruerte tradisjoner? Et premiss for avhandlingen er 

at Schirmer utviklet sitt program allerede fra 1870-tallet, og at en undersøkelse av hva 

dette programmet innebar må starte der. Kapittel to undersøker Schirmers virksomhet 

på 1870- og 1880-tallet. Forskningsspørsmålet er på hvilken måte Schirmers politiske 

sympatier formet hans arkitektoniske nasjonalisme. Arbeidet er basert på en 

gjennomgang av flere lite undersøkte primærkilder. Jeg har gått gjennom 

tegningsarkivet fra Schirmers arkitektpraksis på Riksarkivet og undersøkt brev og 

dagbøker i Nasjonalbiblioteket. Ved å se dette store arkivmaterialet og Schirmers 

publiserte tekster fra 1870- og 80-tallet i lys av Ernst Sars' Norgeshistorie og begrepet 

konstruerte tradisjoner, har jeg kartlagt bakgrunnen for Schirmers teori om «nasjonal 

stil».  

 Studieturene Schirmer arrangerte fra 1895 er gitt en sentral rolle i norsk 

kunsthistorie, og har blitt tolket som om Schirmer arbeidet for å endre det formale 

forbildet for samtidig praksis fra middelalderens stavkirker til 1700-tallets bondestuer. 

Kapittel tre setter spørsmålstegn ved om det var slik at middelalderen ble forkastet mens 

arkitektonisk nasjonalisme utspant seg rundt en annen valgt tradisjon. Ved å kartlegge 

og diskutere studieturene forsøker jeg å sirkle inn fenomenet bedre enn hva har vært 

gjort til dato ved å belegge flere faktiske forhold. Også Holger Sinding-Larsens ganske 

ukjente rolle som assistentlærer i ornamentklassen og som Schirmers nære allierte 

undersøkes. I dette arbeidet har en katalog over alle tegningene produsert på turene 

vært viktig. Denne oversikten ble antagelig utarbeidet i forbindelse med at 

Kunstindustrimuseet i Kristiania overtok eierskapet til den såkalte Schirmer-samlingen 

                                                 
77 Referat fra møte 11. desember 1901, «YAFs møteprotokoll 1899–1900». OAF, arkiv.  
78 Se Holger Sinding-Larsens fortegnelse over YAFs eiendeler og arkivalia. NB, Ms.fol. 1021. 
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etter Schirmers død. Seinere ga Kunstindustrimuseet samlingen videre til 

Riksantikvaren, men katalogen ble værende i museets arkiv. En oversikt over hvor 

studieturene gikk de ulike årene finnes som appendiks 1, hvem som deltok hvilke år i 

appendiks 2.  

 Kapittel fire belyser Schirmers ideologiske og teoretiske begrunnelse for å 

promotere utdanning i England framfor Tyskland, og dessuten hvordan han gikk inn for 

å iverksette et brudd med den innarbeidede tradisjonen hos vordende norske arkitekter 

for å studere ved tyske høyskoler. Gjennom en diskusjon av Schirmers teori om 

«kulturkretser» undersøker jeg hva som var bakgrunnen for hans anbefaling av England, 

og også Schirmers teori om det norske elementet i normannisk arkitektur. Hovedkildene 

i dette kapittelet er den ambisiøse, men lite leste artikkelen «Udsigt over studiekretsen 

for oppklaring av vor middelalderlige bygningskultur» fra 1887, den offisielle rapporten 

Schirmer skrev etter sin egen studietur i England året før, samt dagboka hans fra samme 

reise. Jeg leser tekstene i lys av begrepene konstruerte og valgte tradisjoner og diskuterer 

om Schirmers eleveksport var et utslag av hans (arkitektoniske) nasjonalisme. 

 Kapittel fem dokumenterer fenomenet Schirmer-elever i London, en temmelig 

ukjent episode i norsk arkitekturhistorie. Det er hovedsakelig oppholdene i seg selv som 

blir belagt. Dette kapittelet konsentrerer seg om noen av dem som bodde i London over 

lengre tid og stiller spørsmål om møtet med samtidig britisk arkitektonisk kultur 

korresponderte med Schirmers dogmer. I arbeidet har jeg først kartlagt hvem som reiste, 

og den viktigste kilden har vært søknader om ulike stipender. Flere av arkitektene som 

var i Storbritannia søkte om stipend både før, under og i etterkant av oppholdet. 

Søknadene forteller når de enkelte arkitektene var i London, og også hva de gjorde der. 

Jeg har gått gjennom alle søknader i den aktuelle perioden om Statens reisestipend for 

kunstnere, Houens stipend og Enkedronning Josephines legat for kvinnelig utdannelse, 

alle i Riksarkivet. Opplysningene fra stipendsøknadene er sammenholdt med brev, 

reiseberetninger og biografiske leksika. Denne metoden har antagelig fanget opp de 

fleste aktuelle arkitektene, men det er helt sikkert navn som mangler. Det var også flere 

arkitekter som oppholdt seg i London uten noen direkte tilknytning til Schirmer eller 

YAF-miljøet, og disse har jeg sett bort fra. Resultatet av arbeidet er tabellarisk 

sammenfattet i appendiks 3, som lister 27 navn. I London har arkivene til Architectural 

Association, The Royal Academy og Royal Institute of British Architects blitt undersøkt. 

Appendiks 4 lister Schirmer-elevene som var ansatt ved ett eller flere britiske kontorer i 

perioden, og angir også hvilke kontorer til hvilken tid. Kapittelet tar utgangspunkt i de 

to første Schirmer-elevene som bosatte seg i London, Jørgen Berner og Kristian Biong. 

Gjennom kildene nevnt ovenfor har jeg kartlagt hvordan de etablerte seg i London, og 

også hvordan kontaktene de knyttet var avgjørende for arkitektene som kom etterpå. 
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Også arkitektenes selvstendige studier diskuteres, særlig Hjørdis Grøntofts plass på The 

Royal Academy. I tillegg berører kapittelet hvilken status det normanniske hadde i den 

engelske arkitektoniske kulturen, og i hvilken grad det London de norske arkitektene 

møtte korresponderte med Schirmers intensjoner.  

 I siste del av 1890-tallet var Schirmers tilhengerskare av tidligere elever nærmest 

formalisert i Yngre Arkitektforening, en sammenslutning som var virksom i Kristianias 

arkitektoniske kultur i 15 år, men lite kjent. Kapittel seks undersøker hvordan YAF 

posisjonerte seg som en maktfaktor i Kristianias arkitektoniske kultur, fra stiftelsen og 

fram til omkring 1900, med vekt på hvordan Sinding-Larsen brukte foreningen strategisk 

for å underminere den konkurrerende Norges Ingeniør- og Arkitektforening (NIAF). 

Kapittelet diskuterer også om YAF-arkitektenes angrep på NIAFs organisasjonsfelleskap 

mellom arkitekter og ingeniører var inspirert av en parallell konflikt i England. Videre 

belegges det hvordan Schirmer og Sinding-Larsen, men hjelp av YAF, gjennomførte en 

palassrevolusjon i Fortidsminneforeningen. Kapittelet diskuterer også Schirmers ønske 

om formidling av den nasjonale bygningsarven, og hvordan dette kom til utrykk i 

oppmålingstegninger utført under hans ledelse. Det diskuteres også hvordan YAF-

medlemmene forholdt seg til Schirmers dogmer i sine egne arkitektoniske verk. For å 

danne et bilde av foreningen og dens agenda har jeg holdt sammen de bevarte 

protokollene med andre primærkilder som brev, Teknisk Ugeblad og YAFs eget tidsskrift 

YAFs Publikationer (som riktignok bare kom i ett nummer). 

 Det avsluttende kapittel syv er en verksanalyse av Sinding-Larsens Vålerenga kirke, 

hvor diskusjonen sirkler rundt hvordan denne kirkebygningen forholder seg til 

Schirmers teorier om nasjonal stil. Jeg vil lese både Schirmers teorier og kirken i lys av 

Alexander Nagel og Christhopher Woods teori om det anakrone; hvordan et kunstverk 

kan forholde seg til ulike tider samtidig: 

No device more effectively generates the effect of a doubling or bending of time than the 

work of art, a strange kind of event whose relation to time is plural. The artwork is made 

or designed by an individual or by a group of individuals at some moment, but is also 

points away from that moment, backward to a more remote ancestral origin, perhaps, or 

to a prior artefact, or to an origin outside of time, in divinity. 79 

Med utgangspunkt i konklusjoner fra tidligere kapitler, studier av kirkens 

bygningshistorie og både upubliserte så vel som publiserte tekster fra Sinding-Larsen 

undersøker jeg Vålerenga kirke som anakron og diskuterer om den kan ses som en 

bygget versjon av Schirmers teorier, og det Nagel og Wood kaller erstatning. 

 

                                                 
79 Alexander Nagel og Christopher S. Wood, Anachronic Renaissance, (New York: Zone Books, 2010), 9. 
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2. Architekt Schirmer jr. 

Mye tyder på at Hermann Schirmer hadde dannet seg en oppfatning om nasjonal 

arkitektur og norsk arkitekturhistorie allerede på 1870-tallet, men dette er lite diskutert i 

litteraturen. Hans sterke engasjement i Venstre-bevegelsen var antagelig avgjørende for 

hvordan Schirmer så for seg at byggekunsten kunne bidra til nasjonens gjenreisning. I 

dette kapittelet kartlegger jeg deler av hans virksomhet på 1870- og 1880-tallet, og spør 

på hvilken måte politiske sympatier formet Schirmers arkitektoniske nasjonalisme.  

 

 
Ill. 4 Hermann Schirmer fotografert i 1874.  

 «Bestemt for bygningsfaget» 

Hermann Schirmer vokste opp i et hjem forankret i Christianias kulturelite. Faren, den 

tyske arkitekten Heinrich Ernst Schirmer (1814–1887), hadde bodd i Christiania siden 

1838, og var knyttet til Intelligenskretsen og nær venn av Johan Sebastian Welhaven 

(1807–1873).80 H.E. Schirmer var blant de viktigste arkitektene i Norge på midten av 

1800-tallet og hadde en mengde prestisjefylte oppdrag, både offentlige og private.  

 I 1843 giftet H.E. Schirmer og Sophie Ottilia Major (1821–1861) seg. De fikk barna 

Sophie (f. 1843), Hermann (f. 1845) og Adolf (f. 1850), og etablerte seg i sitt eget hus i Nye 

Slotsgate (seinere St. Olavs gate 23).81 I første etasje hadde H.E. Schirmer arkitektkontor, 

                                                 
80 Hvattum, Heinrich Ernst Schirmer: Kosmopolittenes arkitekt, 25–26; passim. 
81 Om H.E. Schirmers eget hus, se ibid., 114–116. 
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hvor Hermann begynte arkitektutdanningen. Seinere formulerte han det som om denne 

avgjørelsen ble tatt over hodet på ham: «opvoxet blandt arkitekter blev jeg i 1860 bestemt 

for bygningsfaget».82 

 Som tjueåring oppga Hermann «architect» som yrke i folketellingen.83 Omtrent 

samtidig begynte han å undertegne seg «Architekt Schirmer jr». Det største prosjektet 

som kan attribueres til ham fra denne perioden er Heftye-villaen på Frognerseteren, 

påbegynt høsten 1865.84 

 I 1866 søkte Schirmer om stipend for å studere et halvt år under professor Georg 

Hermann Nicolai (1811–1881) ved akademiet i Dresden, for også – hvis det fantes midler 

– å reise videre til Italia.85 Stipendet ble innvilget, og i desember 1866 dro han fra 

Christiania. Som akademistudent var han temmelig ustadig. I et tilbakeblikk noen år 

seinere skrev han: «Da jeg Vinteren 1866 forlod Hjemmet var mit Sind i stærkt Oprør, jeg 

havde en sikker Bevidsthed om at eie Evner til andet, end at byge Huse; men hvor jeg 

skulde vende mig hen, derom havde jeg intet Begreb, og styrtede mig derfor ind paa alle 

de Baner, som jeg følte nogenlunde Evner til at betræde.»86 Han valgte å følge 

forelesninger i anatomi i stedet for arkitektoniske fag. («Er hjerteglad over at være 

kommen ind i de anathomiske Forelæsninger. De aabne Blikket for naturen, og giver 

Sjælen ganske anden Fylde end Bygningsmateriallære og 

Calculationsundervisningen.»87) I tillegg fulgte han Nicolais forelesninger i 

bygningshistorie. 

 Schirmer begynte å interessere seg for middelalderarkitektur mens han var ved 

akademiet, etter lenge å ha vært mest interessert i gresk antikk. Våren 1867 oppsøkte han 

professor C.F. Arnold (1823–1890) som han karakteriserte som «Middelalderens 

Forkjæmper» og la til at han hadde et vanskelig forhold til flere kolleger på akademiet, 

særlig professor Nicolai. Schirmer mente at uenigheten dem imellom handlet om 

                                                 
82 Hermann Schirmer, «Søknad om post som teknisk konsulent ved Indredepartementets 

brannforsikringskontor», udatert konsept. NB, bs. 201. 
83 Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad: 

http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038027028493 
84 For en grundig presentasjon av Heftye-villaen, se Tonte Hegard, Romantikk og fortidsvern: Historien om de 

første friluftsmuseene i Norge, (Oslo: Universitetsforlaget, 1984), 69–73. Se også Bente Aass Solbakken, 

«Bestemt for bygningsfaget: Hermann Schirmers unge år», i Arkitekturårbok 2016/17, red. Nina Berre og 

Markus Richter (Oslo: Pax Forlag, 2017), 141–142. 
85 «Statsstipend til vitenskapsmenn (forfattere) og kunstnere. Budsjett-terminene 1857/60-1863/66. 

Søknader, bevilgninger, innberetninger». Riksarkivet, RA/S-3568/D/Df/L0001/0001. 
86 Hermann Schirmer, «Dagbok fra Italia», 1868–69, Nasjonalbiblioteket, Schirmers etterlatte papirer, 

Ms.fol. 1879d, 22. mai 1869. 
87 Hermann Schirmer, «Dagbok fra Dresden», 1866–67, Nasjonalbiblioteket, Schirmers etterlatte papirer, 

Ms.fol. 1879d, 20. desember 1866. 

http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038027028493
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hvorvidt klassisk eller gotisk arkitektur burde ligge til grunn for samtidig arkitektur. 

Han ville ikke ta stilling, skrev han, men «suge næring af begge Parter».88  

Schirmers interesse for middelalderen kan ha blitt sterkere av et brev fra faren, hvor 

«han stiller mig deri i Udsigt, efter nogle Aars forløb, at overtage Ledelsen af 

Restaurationsarbeidet ved Domkirken, hvis dette virkelig bliver iværksat. Hva jeg 

savnede falt her aldeles uventet ned til mig, og vinder jeg et saadant Udgangspunkt for 

min Virksomhed i Hjemmet, har jeg ingen Tvivl om at kunde virke med Kraft.»89 Kort 

etter uttrykte han en sterk fedrelandskjærlighet. Mens han var i Dresden leste han norsk 

historie, særlig Keyser:  

Hvergang Leiligheden sender mig et glimt fra mit Fædrelands Fortid, gaaer der en varm 

Strøm gjennem Brystet, og ofte sporer jeg Længsel efter at erhverve et klart Billede at hele 

dets Udviklingshistorie, baade i politisk henseende og over Culturens Gang. I denne min 

Udlændingstid søger jeg derfor at Udvikle mit eget Jeg. Gjøre mig skikket til fremtidigt 

kraftigere og mere sikkert at omslutte Fædrelandet.90  

Schirmer skulle komme til å innfri denne ungdommelige ambisjonen om å omslutte 

fedrelandet, men nok ikke på den måten han tenkte seg. Schirmer sr. overførte aldri 

restaureringsarbeidet av domkirken i Trondhjem til sønnen, han ble selv fjernet som 

restaureringsarkitekt i 1871.91 En av hovedmennene bak avsettelsen var formannen i 

Fortidsminneforeningen, antikvar Nicolay Nicolaysen (1817–1911). Dette førte til hva 

Harry Fett kalte «en arvet familiefeide i sagatidens stil».92 Sønnen Hermann Schirmer og 

Nicolaysen var erkefiender fra da av og livet ut.   

 I Dresden var han på sett og vis fornøyd, han hadde råderett over sin egen tid, 

han ble stadig betatt av lykteskinnet i Elben, og han hadde en tante, farens søster, i 

Leipzig ikke langt unna. Men han var forvirret og rastløs, og studenttilværelsen tapte 

raskt sin glans: «Med Academiet er det ikke synderligt bevendt. Der arbeides kun paa 

tecnisk Færdighed, og Brugbarhed i det praktiske Liv. At give Studiet et høiere Sving 

ligger udenfor de nuværende Professorers Evner. Det er en tør Bog, som engang 

gjennemlæst ikke giver mere Næring.»93 Dette året, 1867, ga han seg selv følgende 

fødselsdagsgaver: Goethes samlede verker, en kikkert, latinundervisning, og 

beslutningen om å legge arkitekturen helt til side for en stund.94  

                                                 
88 Ibid., 25. mai 1867. 
89 Ibid., 1. oktober 1867. 
90 Ibid., 11. oktober 1867. 
91 Hvattum, Heinrich Ernst Schirmer: Kosmopolittenes arkitekt, 64–65. 
92 Fett, På kulturvernets veier, 160. 
93 Schirmer, «Dagbok fra Dresden», 1866–67, 9. mars 1867. 
94 Ibid., 20. juni 1867. 
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  Som student i Dresden fikk ikke Schirmer noen nære venner, og han betrodde 

dagboka at han kunne føle seg ensom. På nyåret 1868 ble han alvorlig syk, men av hva 

slags lidelse er uklart. I et udatert brevutkast til faren skrev han at legen hadde 

diagnostisert ham med overanstrengelse og befalt forsiktighet. Kuren var opphold på 

landet, et meget høyt inntak av melk, og dessuten et sydlig klima den kommende 

vinteren.95 Mange år seinere antydet han at sykdommen var like mye psykisk som fysisk: 

«Jeg mindes klart en Dag nede mellem Fjelderne i Overbayern, hvor jeg laa da jeg var 

syg, for mange Aar siden og samlede Kræfter. […] Jeg var dengang [uleselig ord], 

sammentrykket, i Brist av Kanalen til Udløb af det indre Liv, der væltede sig i abnorme 

Skikkelser».96 

Litterære ambisjoner 

Våren 1869, mens Schirmer fortsatt var rekonvalesent, mente han at sykdommen hadde 

kommet som et resultat av sprikende arbeid og forsøk på å dekke mange felter. Det 

hadde vært en lise å komme på kurbad hvor ingen hadde forventninger til prestasjonene 

hans, skrev han: «Denne Sygdom, og end mer den lange Helbredelsestid har for mig 

været til Velsignelse. Der stilledes udenfra ingen Fordringer til mig, og jeg havde Tid til 

at bringe mit Sind i Orden. […] Under det fredelige Maanerophold vovede jeg endelig et 

selvsændigt Forsøg, og begyndte Haakon Adelsteensfostre.»97 Det selvstendige forsøket 

han nevner er et historisk drama. Allerede mens han var ved akademiet skrev han flere 

og flere dikt, og han hadde også forsøkt seg som oversetter av Goethe.98 Men skuespillet 

var det mest ambisiøse litterære prosjektet til da.  

 Schirmers selvstendige arkitektoniske praksis regnes gjerne fra 1869, men før han 

begynte arbeidet som arkitekt forsøkte han å virkeliggjøre drømmen om å bli forfatter. 

Han skrev ferdig stykket han hadde påbegynt ved kuroppholdet i Reichenhall. «Kong 

Haakon» ble sendt Christiania Theater vedlagt et brev hvor Schirmer presenterte stykket 

som en tragedie. Direksjonen foretok en nokså kontant refusering. Også et forsøk på få å 

dramaet utgitt mislyktes.  

 Noen år etter, i 1873 fikk Schirmer utgitt (antagelig for egen regning) en kort 

roman, eller fortelling som han kalte det selv: En Fortælling om Einar. Boka var utgitt 

anonymt, men med undertittelen Meddelt af en aandsbeslægtet.99 Både det formale og selve 

                                                 
95 Ibid. Brevutkastet er på et løst ark som ligger bakerst i boka. 
96 Hermann Schirmer til Bjørnstjerne Bjørnson, 31. januar 1878. NB, bs. BB 2. 
97 Schirmer, «Dagbok fra Italia», 1868–69, 22. mai 1869. 
98 «Egmont / Et sørgespil i fem Optog / af / Goethe / Oversat af Schirmer», påbegynt nyttårsnatt 1867–68. 

NB, Ms.fol. 1879f. 
99 Hermann Schirmer, En Fortælling om Einar: meddelt af en Aandsbeslegtet, (Christiania: 1873). 
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handlingsforløpet minner om Goethes Den unge Werthers lidelser (1774); protagonisten ble 

slynget ut i den mørkeste fortvilelse da han ikke fikk sin Emma, fullstendig nedbrutt 

kastet han seg i en foss.100 Antagelig hadde forfatteren store forhåpninger til denne boka. 

Han fikk den publisert uten forlag, og annonserte for den med små rubrikkannonser i 

dagsavisene. Det synes likevel ikke som denne utgivelsen fikk noen form for 

oppmerksomhet, verken fra kritikere eller publikum. At verket ble ignorert var antagelig 

et sviende nederlag, og det ser ut til at Schirmer oppga forfatterdrømmen etter denne 

fadesen.  

 Mari Hvattum hevder at en stigende anti-tysk holdning i den norske 

offentligheten rundt 1870 ga et stadig vanskeligere arbeidsmarked for faren, H.E. 

Schirmer.101 Samtidig hadde sønnens lange rekonvalesens ved kurbad og påfølgende 

opphold i nord-Italia med søsteren Sophie betydd store utgifter. Det var antagelig ventet 

av junior at han skulle begynne å bidra til familiens inntekter og dermed begynte han sin 

egen halvhjertede praksis, samtidig som han også assisterte faren.  

 Schirmer hadde stadig pengeproblemer. På begynnelsen av 1870-tallet drev han 

en hektisk virksomhet med forskjellige engasjementer og oppdrag. I 1872, i et anfall av 

entreprenørvirksomhet, dannet han og søsterens forlovede, Jan Henrik Stoltz (1843–

1892), et aksjeselskap; Schirmer & Stoltz hadde kontoradresse i St. Olavs gate 23 og 

skulle drive med stein. Dette var antagelig ingen kommersiell suksess.102 Fram til 1873 

fungerte Schirmer ett år som bygningsinspektør i østre distrikt i Christiania, og han var 

åtte måneder på stadskonduktørens kontor før han ble konstituert som lærer i 

bygningsklassen ved Tegneskolen i 1873.103 Dette var en deltidsstilling hvor han 

underviste i bygningskonstruksjonslære og bygningsmateriallære – de samme fagene 

som han var så raskt til å velge bort da han studerte ved akademiet i Dresden. I oktober 

1874 ble han fast ansatt. 

                                                 
100 Fortellingen avsluttes slik: «Hvor stive og kolde sto ikke Ordene her tilbage, som Monument for den 

glødende Strøm, der engang drog gjennem Einars Sjæl, og dog kunne vi ikke negte dem vor Sympathie. De 

fængsle Tanken, bringe Phantasien i Bevægelse, og bag dem see vi Mindets lokkende Skikkelser, der 

vinker til at træde nærmere. Nu vel! —derfor lode vi dem glide frem, disse sammeslyngede Billeder, og i 

hver Sjæl, som ved dem føler sit Hjertes Strænge vibrere, der høre de hjemme.» ibid., 55–56. 
101 Hvattum, Heinrich Ernst Schirmer: Kosmopolittenes arkitekt, 193. 
102 Hvor lenge firmaet besto er usikkert, men Schirmer eide steinbrudd til i alle fall 1879, da han i sterk 

pengeknipe forsøkte å realisere noe av eiendomsmassen. Se Hermann Schirmer til Bjørnstjerne Bjørnson, 

Kristiania 22. april 1879. NB, bs. BB 2. 
103 Egentlig hadde han søkt håndverkerklassen: «Jeg søgte ikke bygningsklassen, men haandværksklassen, 

som da var ledig efter Meyer, og blev af afdøde general Irgens, formodentlig paa direktionens vegne 

anmodet om istedet at overtage bygningsklassen som indehavdes af Nordan hvem man imidlertid 

ønskede i haandværksklassen.» Hermann Schirmer til Axel Guldberg, 28. november 1883. NB, bs.  201. 
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Nasjonalånden 

På begynnelsen av 1870-tallet ble Hermann Schirmer nær venn med en av de mest 

prominente medlemmene i Venstre-bevegelsen, Bjørnstjerne Bjørnson (1832–1910).  

«Kære Væn, du møtte mig først senere, men blev mig kær, som havde du gåt med fra 

første færd» skrev Bjørnson i 1874.104 De to hadde en fortrolig og hjertelig brevveksling. 

Schirmer begynte også omgå historikeren Ernst Sars (1835–1917) og flere andre venstre-

rabulister.105 Etterhvert ble han en del av denne kretsen, og også skribent i 

kulturradikalernes hovedorgan, Dagbladet.106 Tilhørigheten til venstreeliten later til å ha 

vært av avgjørende betydning for hvordan Schirmer utviklet sitt nasjonalistiske 

standpunkt. 

 Et sentralt utgangspunkt for Venstrebevegelsens patriotiske ideologi var Sars’ 

forskning i norsk historie. Han advarte mot hvordan manglende nasjonalfølelse hadde 

ført til nedgangstid for Norge, og ønsket å mobilisere folket i politiske krisetider. Sars 

analyserte historien blant annet med utgangspunkt i begrepet «Nationalaand». Åsmund 

Svendsen har hevdet at: «Mangel på Nationalaand eller manglende vilje til å opprettholde 

nasjonens selvstendighet var i siste instans, slik Sars så det, den ene, avgjørende faktoren 

bak en nasjonalstats fall. Og vice versa: En levende Nationalaand var en forutsetning for 

nasjonal gjenreisning.»107 Kulturell og politisk nasjonalisme ble sammenvevd. Vektingen 

av nasjonalåndens betydning førte til en sterk interesse for kulturlivets utvikling: 

«Diktere og åndsarbeidere forvaltet og foredlet nasjonens åndelige reservoar, samtidig 

som diktning og intellektuelt arbeid også var et barometer på nasjonens indre 

tilstand.»108 Hos Sars var det helt sentralt å styrke viljen til selvstendighet gjennom en 

voksende nasjonalfølelse.109 Det synes som om Sars' teorier omkring nasjonalåndens 

                                                 
104 Bjørnstjerne Bjørnson til Hermann Schirmer, Roma 29. oktober 1874. Gjengitt i Bjørnstjerne Bjørnson, 

Brytnings-år: brev fra årene 1874–1878, i serien Brev, red. Halvdan Koht, (Kristiania: Nordisk Forlag, 1921), 

12. Antagelig møttes de via Schirmer sr., som også var en venn av Bjørnson. Se Hvattum, Heinrich Ernst 

Schirmer: Kosmopolittenes arkitekt, 26. 
105 «Borte i Samfundet kommer Sars, Wullum [sic!] og hvem dertil hører sammen hver Thorsdag Kveld. Jeg 

er undertiden ogsaa tilstede, og der føres megen aandrig samtale.» Hermann Schirmer til Bjørnstjerne 

Bjørnson, 14. februar 1875. NB, bs. BB 2. Forbindelsen til Sars-familien kan også ha vært knyttet via faren, 

Schirmer sr., som var en nær venn av Johan Sebastian Welhaven (1807–1873), bror av Maren Sars og onkel 

til Ernst Sars. 
106 Ragnar Vold, Dagbladet i Tigerstaden, (Oslo: Aschehoug, 1949), 96; 138. 
107 Åsmund Svendsen, «Konfliktlinjer i historiefaget 1860–1905», i Jakten på det norske: Perspektiver på 

utviklingen av en norsk nasjonal identitet på 1800-tallet, red. Øystein Sørensen (Oslo: Ad Notam Gyldendal, 

1998), 254. 
108 Ibid., 255. 
109 Narve Fulsås, Historie og nasjon: Ernst Sars og striden om norsk kultur, i serien Det Blå Bibliotek, (Oslo: 

Universitetsforlaget, 1999), 260. 
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betydning gjorde sterkt inntrykk på Schirmer, som reagerte ved å forsøke aktivt å 

fremme denne patriotiske kraften gjennom et styrket kunstliv. 

 I 1875 skrev Schirmer til Bjørnson og fortalte om planene for en høyere 

kunstutdanning i Norge: «I det sidste halvaar har jeg været meget sysselsat med at søge 

Bevistheden vagt om Nødvendigheden af at vi endelig faa et Kunstcentrum herhjemme i 

Form af en høiere Læreanstalt, og for at gjøre Sagen deliberabel i mere detaljert Forstand 

har jeg udarbeidet en foreløpig Plan. Sverdrup gaar med Liv og Sjel ind paa den Sag.»110 

Den omtalte planen ble trykt som manuskript på samme tid som Schirmer skrev dette 

brevet, i februar 1875.111 Det var heller ikke tomt skryt at han hadde overbevist Johan 

Sverdrup, som la planen fram i Stortinget, og ba forsamlingen om å henstille til 

regjeringen om å undersøke om skolen (igjen) kunne omorganiseres til en kunst- og 

tegneskole. Resultatet var at regjeringen satte ned en kommisjon for å utrede saken, hvor 

Schirmer var et av medlemmene.112 

 Schirmers plan av 1875 ser altså ut til å være utarbeidet med en nasjonal 

bevissthet vekket gjennom et stadig sterkere politisk engasjement og stadig tettere 

kontakt med Sars og Sverdrup. I akademiplanen er det nokså tydelig at det er 

nasjonalånden, eller nasjonens «aandelige Begræber», som han utrykker det, han ønsket 

å fremme:  

Den mægtige kulturgren, som de fremstillende Kunster danne, og som jevnbyrdig med 

Digtningen, skaber synbart Udtryk for sin Nations aandelige Begræber, og derved 

bidrager til at samle og øge dens Kraft, har for sin Udvikling ingen Sugerod i Hjemmet, 

men søger Næring for sin Væxt hinsides Havet.  

 Denne Tilstand skriver sig ikke fra vore Kunstneres lave Rang, thi vi gjenfinne 

mange af dem indskrevne paa den europeiske Tavle over fremragende Mænd. 

 Stillingen kan forklares. Den har sin Aarsag, og det tør heller ikke Nægtes, at den 

har havt sin gavnlige Side. Situationen er dog forandret. De indre Forhold ere stadig 

rykkede frem, takket være daadskraftige, fædrelandssindede Mænd og aandrige 

Kvinder. Vi erkjende ikke længere at være et fattigt Samfund, der aandelig talt, 

udelukkende behøver at leve af de Krummer, der falde fra Fremmedes Bord. Naar vi  

saaledes føle vor Bevidsthed styrket, og vor Kraft befæstet, da sømmer det sig ogsaa at 

have Opmærksomheden henvendt paa alle de Elementer, der bidrage til vor aandelige 

Fremgang. Blant disse indtager vor fremstillende Kunst en betydelig Rang, og vi kunne 

                                                 
110 Hermann Schirmer til Bjørnstjerne Bjørnson, 14. februar 1875. NB, bs. BB 2. 
111 Hermann Schirmer, Plan til et Akademi for haandverk og kunst, at oprette i Kristiania, som tidsmessig 

Udvidelse af den bestaaende offentlige Tegneskole, (Christiania: 1875). 
112 Dag Solhjell, Fra embetsmannsregime til nytt akademiregime: Kunstpolitikk 1850–1940, (Oslo: Unipub, 2005), 

17–19; Parmann, Tegneskolen gjennom 150 år, 210. 
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ikke bedre og værdigere betale den vor Tribut, og samtidig knytte den fastere til os, end 

ved at reise for den et længe savnet Arnested.113 

Altså: I følge Schirmer var den norske kunstner og den norske kunsten i ferd med å reise 

seg, men for å sikre at kunsten på beste måte skulle kunne bidra til nasjonens åndelige 

fremgang var det avgjørende å opprette et kunstakademi for å motvirke at 

nasjonalånden feilernæres eller svekkes. Et akademi for kunst var likevel bare en av flere 

hjørnestener som måtte på plass: «saafremt vor Kunst skal fundamenteres saa fast inden 

vore egne Mærker at den ikke vakler i sin Grundvold eller kommer i faretruende 

Slingring ved det første Blaff dær stryger ind over os fra Hav eller Fjeld.»114 Det var også 

nødvendig med en musikkskole, mente Schirmer, og korresponderte og la planer med 

Ole Bull og Edvard Grieg.115  

 Ved å forsøke å etablere kunstskoler kan det se ut som om Schirmer ønsket å 

tilveiebringe strukturelle betingelser for en sunn nasjonalånd. Det regjeringsnedsatte 

utvalget for skolen kom aldri til å legge grunnlag for noe nytt akademi, men resulterte i 

en ny omorganisering av Tegneskolen i 1884. I mellomtiden fortsatte Schirmer å pønske 

ut strukturelle forbedringer, mer direkte knyttet til det arkitektoniske.  

Bygningsadministrasjon 

Som arkitekt ble Schirmer regnet for både upraktisk og dyr, har Harry Fett hevdet. 

(Riksarkivets tegninger og fragmenter av korrespondanser med ulike byggherrer 

bekrefter langt på vei dette.) Videre hevdet Fett at Schirmers nære omgang med Johan 

Sverdrup førte til at han selv forsøkte seg som politiker, og at han «utdannet sig til 

kirkestatsråd».116 Det synes riktig at Schirmer håpte på en statsrådspost, men det var 

antagelig ikke Kirkedepartementet han hadde i sikte. I første omgang tenkte han seg 

antagelig Indredepartementet. I et brev til Bjørnson var Schirmer rent lyrisk om dette 

departementets instrumentelle betydning for nasjonens åndelige vekst. På dette 

tidspunktet, i 1878, var Schirmer sterkt involvert i venstrebevegelsen. Han ønsket å bidra 

til nasjonens gjenreisning og selvstendiggjøring, men ikke som arkitekt. Som byråkrat 

(eventuelt statsråd) ville han kunne legge forholdene til rette for nasjonens sunne 

utvikling:   

[…] det endelige Maal, som jeg har i Sigte, og aldrig har tabt af Syne, er Indre-

Departementet, i dets Egenskab af Værksted for vor indre Udvikling. Det er her 

                                                 
113 Schirmer, Plan til et Akademi for haandverk og kunst, 26. 
114 Hermann Schirmer til Bjørnstjerne Bjørnson, 31. juli 1876. NB, bs. BB 2.  
115 Se korrespondansen hans med disse i NB, bs. 201.  
116 Fett, På kulturvernets veier, 161. 
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Tyngdepunktet ligger for Udvikling av selvstendig og bevidst national Magt i materiel 

Forstand, og skal den intellektuelle bevares levende og voxe, maa den have den fysiske at 

hvile paa. Disse to Sider ere uløseligt knyttede sammen.  

[…] hele min Tilbøilighed, og som jeg troer ogsaa mine Evner drager mod Administration 

af Hovedbruget, at organisere, samarbeide, drenere det, og skabe en virkningsfuldere 

Enhed, end den, der nu findes, eller retter ikke findes. 

Henimot denne Plan har jeg altid arbeidet, og denne Tilbøilighed har ogsaa gjort mig 

mindre skikket til mit medfødte Gjøremaal, det har jeg meget lenge vidst, da Lysten gik i 

en annen Retning, men der kommer intet ordentlig ud deraf, medmindre et afgjørende 

Skridt tages. Jeg værker derefter.117 

Schirmer skrev altså til Bjørnson og avslørte en voldsom lyst og lengsel til å administrere 

og dessuten forbedre Indredepartementet, som var det organet som (ifølge Schirmer) 

ledet utviklingen av nasjonens materielle makt, men det synes ikke som om ambisjonene 

om nærmest å infiltrere departementet førte fram. De to sakskompleksene dette 

departementet rådet over som Schirmer var spesielt interessert i, var 

bygningsadministrasjon og samferdsel (særlig jernbaneutbygging). Forbindelsen han 

ville knytte til departementet kan forklare hvorfor han på et tidspunkt søkte post som 

teknisk konsulent ved brannforsikringskontoret.118 Schirmer ønsket altså ikke å være 

praktiserende arkitekt (som han skrev til Bjørnson, lysten gikk ikke mot hans «medfødte 

gjøremaal»), men han ville gjerne definere rammene for andres praksis. Igjen ser det ut 

til at hans politiske nasjonalisme og tro på nasjonalånden som virksom kraft styrte 

ambisjonene. Ved å gjøre departementet mer effektivt ville kulturen vokse, dermed også 

nasjonalånden, som igjen ville styrke folket i kampen for uavhengighet. 

 I 1881 skrev Schirmer til daværende justisminister Bachke om arkitekturens 

vaklende stilling i samfunnet og bekymringsverdig dilettantisk håndtering av det 

arkitektoniske sakskomplekset:  

Og paa samme tid fables der om arkitekternes gunstige stilling og store indtægter, 

medens det virkelige forhold er, at der i Norge ikke findes en arkitekt, der som saadan 

formaaer eller har formaaet at drive det til at skaffe sig mere end det allernødtørftigste 

udkomme. De som have erhvervet sig en pekuniær betryggende tilværelse have ikke 

naaet dette maal i sit fags medfør, som praktiserende arkitekter, men som 

bygningsspekulanter, entreprenører eller ved annen sidevirksomhed, der ligger udenfor 

deres fags egentlige omraade, idet der her i landet neppe findes noget fag, hvis 

haandhæverens forhold og anliggender ere mindre velordnede, og hvilket mere uklarhed 

raader i opinionen, end arkitekturen. Der maa her aabenbart fra offentlighedens side 

                                                 
117 Hermann Schirmer til Bjørnstjerne Bjørnson, 17. november 1878. NB, bs. BB 2. 
118 Hermann Schirmer, «Søknad om post som teknisk konsulent ved Indredepartementets 

brannforsikringskontor», udatert konsept. NB, bs. 201. 
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kunne gjøres noget til opklaring, retledning og hermed til forbedring, og der turde vel 

ogsaa den have forpligtelser, da arkitekturen dog vitterligt ogsaa er en gren af vor kultur, 

hvis væxt der for staten maa være magtpaaliggende at fræmme. Arkitektstanden kan 

umuligt gjøre dette alene, uden større, thi yder man den ikke fra offentlighedes side, 

haandsrækning til etablering av velordnede tilstande under dens omraade – med andre 

ord, lyser man den ikke fra statens side i kuld og kjøn, da forbliver den som hidentil en 

fribytter, og nyder anseelse herefter. Og sagen er, at staten har brug for den, baade af 

økonomiske og intelektuelle grunde.119 

Påstanden om at det bør være maktpåliggende for staten å fremme arkitekturen, «en 

gren av vor kultur», kan igjen ses i lys av troen på nasjonalånden. Staten måtte, i 

egeninteresse, anerkjenne arkitekturen som sitt ansvar, mente han, ellers ville dette 

område av kulturen ikke kunne bidra til å styrke nasjonalånden og derigjennom staten.  

 Schirmer henviste til et lite hefte han skal ha sammenstilt om regler og vedtekter 

på bygningsadministrasjonens område, og ba statsråden sørge for at det ble spredt i 

byråkratiet. Denne trykksaken, mente han, var begynnelsen på systematiseringen av et 

området som «i den almene bevisthed er en eneste stor taageflæk».120 I tillegg bekjente 

han sitt håp om at forslaget om et departement for offentlige arbeider ville bli tatt opp til 

behandling.  

 Dette departementet virker det som han forsøkte å få opprettet nærmest på 

egenhånd. Han forsøkte å alliere seg med Sverdrup igjen, men denne gangen synes det 

som om stortingsmannen betakket seg. Han forsøkte også å rekruttere venstremannen 

Carl C. Berner (1841–1918). Selv bidro Schirmer med å publisere et forslag til opprettelse 

av dette departementet i Ingeniør- og Arkitektforeningens organ. Han avsluttet med en 

oppfordring til debatt over forslaget, da «saavidt bekjendt, Stoffet ogsaa skal være 

Gjenstand for Styrelsens Opmærksomhed.»121 I dette forslaget til et nytt departement 

opererte han med ni forskjellige kontorer, hvorav skolekontoret (for det tekniske og 

kunstneriske undervisningsverk) og bygningskontoret. Det siste utbroderte han i en egen 

påfølgende artikkel, hvor han også forklarte det uheldige i at det ikke var noe kontor 

eller stilling som hadde ansvaret for statens byggeri: «En enhed i handling eller en 

kontinuerlig bevidst udvikling er saaledes paa dette omraadet ikke mulig, og det er dog 

en gren af vor kultur, det her gjælder.»122 Igjen ser det ut til at det var nasjonalånden 

                                                 
119 Hermann Schirmer til Statsråd Bachke, Kristiania 4. juni 1881. NB, bs. 201. 
120 Heftet var basert på artikkelen «Regler og Vedtægter paa Bygnings-Administrasjonens Omraade», Den 

Norske Ingeniør- og Arkitektforeningenes organ 3, nr. 17 (1880); Regler og Vedtægter paa Bygnings-

Administrationens Omraade, (Christiania: J.W. Cappelen, 1880). 
121 Hermann Schirmer, «Virkefelt for et Departement for Offentlige Arbeider», Den Norske Ingeniør- og 

Arkitektforeningenes organ 3, nr. 22 (1880): 138. 
122 Hermann Schirmer, «Vor bygnings-administrasjon», Den Norske Ingeniør- og Arkitektforeningenes organ 4, 

nr. 3–4 (1881): 23. 
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Schirmer ønsker å nære gjennom å styrke arkitekturen, hans engasjement i byråkratiet 

kan ses som en annen type arkitektonisk nasjonalisme enn den som er opptatt av 

«nasjonal stil». 

 Å opprette et helt nytt departement med et bygningskontor, det klarte ikke 

Schirmer å få til.123 Men han bet seg fast i tanken om en sentral bygningsadministrasjon. 

Nå var ikke dette en tanke han var alene om, et statlig bygningsvesen hadde vært 

diskutert mer eller mindre jevnlig siden 1849.124 Etter en årelang og grundig utredning 

hadde Kirkedepartementet utarbeidet et forslag til kongelig proposisjon, som var ment å 

legges fram for Stortinget i 1881. Forslaget innebar å opprette tre 

bygningsinspektørstillinger. I stedet for å gå rett til Stortinget ble saken sendt på høring 

til Ingeniør- og arkitektforeningen, som nedsatte en komité.125 Ingeniør- og 

arkitektforeningen gikk selvfølgelig inn for et statlig bygningsvesen, men var uenig i 

Kirkedepartementets forslag på vesentlige punkter. Et av de viktigste innspillene var at 

inspektørene burde underlegges en høyere funksjonær, som også skulle fungere som 

departementets konsulent i bygningssaker. Altså en slags direktør for bygningsvesenet, 

slik Schirmer allerede hadde foreslått. Foreningen insisterte på at en direktør var 

viktigere enn inspektører. Departementet var ikke enige. Da saken endelige gikk til 

Stortinget i 1883 var det med forslag om opprettelse av fire bygningsinspektører med 

ansvar for hver sin landsdel.126 Departementets forslag kullseilte i Stortinget, og dermed 

var tanken om en landsomfattende bygningsetat lagt død i årevis.127  

 Schirmer var imidlertid ikke innstilt på å gi seg. Ved å koble saken til et annet 

gjentagende tema i statsbudsjettene – om vedlikehold av statens bygninger i Kristiania – 

ble den holdt i live. Schirmer sendte et forslag til budsjettkomiteen, hvor all 

lokaladministrasjon var nedtonet.128 I stedet ønsket han en teknisk funksjonær i 

statsadministrasjonen som ikke bare skulle ha overoppsyn med statens eiendommer i 

Kristiania, men også ha et generelt ansvar for statens bygningsvesen. Ved å koble seg på 

                                                 
123 «Departementet for de offentlige Arbeider» ble opprettet i 1885 etter at Johan Sverdrup hadde dannet 

regjering i 1884. Departementet overtok flere av sakene Schirmer hadde skissert, hovedsakelig 

samferdselssaker. Også tekniske skoler ble lagt her, men ikke noe kontor for bygningsadministrasjon. I 

hvilken grad Schirmer var involvert i opprettelsen av dette nye departementet vites ikke, men hans visjon 

om et kontor for bygningsadministrasjon ble ikke realisert. Se Forvaltningsdatabasens opplysninger om 

Arbeidsdepartementet: www.nsd.uib.no/polsys/data/forvaltning/enhet/126/endringshistorie. Besøkt 30. 

september 2016. 
124 Se Arno Berg, «Statens byggevirksomhet», Byggekunst 19, nr. 3 (1937): 44–50. 
125 Ibid., 54. 
126 «Angaaende Ansættelse af offentlige Bygningsinspektører», Stortingsproposisjon 1, hovedpost IV, kap. 

12, tit. 6 (1883). 
127 Edgeir Benum, Sentraladministrasjonens historie 1845–1884, (Oslo: Universitetsforlaget, 1979), 98; Berg, 

«Statens byggevirksomhet», 57. 
128 Benum, Sentraladministrasjonens historie 1845–1884, 98. 

http://www.nsd.uib.no/polsys/data/forvaltning/enhet/126/endringshistorie
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debatten om forvaltning av statens eiendommer i Kristiania klarte han altså å fremme 

forslag om en direktør for bygningsvesenet på nytt.129 Etter å ha presentert den sørgelige 

tingenes tilstand over flerfoldige sider konkluderte han med at den eneste løsningen var 

«at tilveiebringe central Indsigt og central Ledelse».130 Han anbefalte å opprette et 

bygningsdirektorat med en direktør, og tok også opp igjen ideen om et departement for 

offentlige Arbeider. Det var ikke særlig respons i Stortinget, men forslaget ble tatt opp av 

Finansdepartementet, som høsten 1884 hadde tanker om en inspektør som også var 

konsulent for departementet.131 Schirmer på sin side, sørget for å holde liv i saken ved 

nok en skrivelse til Stortinget. I 1885 meldte han å ha undersøkt historien nærmere, og 

viste til hvordan bygningsadministrasjonen hadde vært styrt i unionstiden. Forferdet 

konkluderte han med at man nå var verre stilt på dette området enn man hadde vært i 

årene under Danmark.132  

 Da Regjeringen endelig fremmet forslag om opprettelse av 

bygningsinspektørstillingen (og den gikk gjennom i Stortinget) i 1886, hadde Schirmer 

engasjert seg i saken i en årrekke. Hvor avgjørende hans innsats var er uvisst, men at han 

var sterkt engasjert synes klart. Han hadde høye tanker om hvordan dette embetet skulle 

forme bygningskulturen i Norge: «Hovedet skaber Organisationen og gjør, at den 

arbeider med Sikkerhed og Kraft. Det gjælder lige fuldt paa det bygningstekniske som 

paa ethvert andet Omraade.»133 Videre hevdet han at man fra første stund vil være 

avhengige av den valgte direktørs styrke: «Hertil kan ikke brukes en 

Gjennemsnittsmand. Der paakreves Initiativ og Energie, og Mænd, der er i besiddelse av 

disse Egenskaber, lægger sig vanligvis ind i sin Virksomhed med stor Tyngde, med hele 

sin Kraft, de yde Meget og bør derfor have en rigelig Løn».134 En smule ubeskjedent søkte 

han selv på stillingen, og det kan ikke være tvil om at han virkelig ville ha den. Han 

innledet med at han hadde virket som arkitekt i Kristiania siden 1862 (!) og dermed, etter 

Victor Nordan og G.A. Bull, var den som hadde virket lengst på stedet.135 Videre 

henviste han til sin nære kontakt med budsjettkomiteens formann (C.C. Berner), og at 

han lenge hadde virket som konsulent for ham. Han hevdet også at det var på Berners 

                                                 
129 Hermann Schirmer, «Ang. Tilsynet med de offentlige Bygninger i Kristiania», Stortingsforhandlinger, 

dokument nr. 106 fra Budgetkomiteen (1884). 
130 Ibid., 11. 
131 Benum, Sentraladministrasjonens historie 1845–1884, 99. 
132 Hermann Schirmer, «Ang. Tilsynet med de offentlige Bygninger i Kristiania», Stortingsforhandlinger, 

dokument nr. 4 fra Budgetkomiteen (1885). 
133 Hermann Schirmer, «Ang. Tilsynet med de offentlige Bygninger i Kristiania», Stortingsforhandlinger, 

dokument nr. 106 fra Budgetkomiteen (1884), 10. 
134 Ibid., 14. 
135 Hermann Schirmer, «Søknad om stilling som statens bygningsinspektør (konsept)», London 14. juli 

1886. NB, Ms.fol. 1879g. 
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oppfordring han skrev de to saksfremstillingene til samme komité. Stillingen vil ikke 

være bare et levebrød for meg, men en forpliktelse til vår bygningskultur, skrev han. På 

nyåret 1887 ble stillingen besatt av Adolf Schirmer, Hermanns lillebror. Etter dette ser 

det ut til at hans engasjement for bygningsadministrasjon ebbet ut. 

Arkitektpraksis 

Schirmers egen arkitektpraksis utspant seg hovedsakelig på 1870-tallet, og var aldri noen 

stor suksess. Han hadde ikke mange store oppdrag, og galopperende kostnader førte 

flere ganger til harde diskusjoner med byggherrene og påfølgende skrinlagte prosjekter. 

Orienteringen mot Sars-kretsen og ønsket om å styrke nasjonalånden er vanskelig å 

etterspore i hans egen praksis. Tvert imot, i 1874 argumenterte han sterkt mot Bjørnsons 

planer om å oppføre et hus i fornnordisk stil. 

 I 1874 satt Bjørnson i Roma og drømte om hjemmet han skulle bygge seg i Norge. 

I mars kjøpte han gården Aulestad i Gausdal, og i omtrent samme åndedrag hyret han 

den svenske arkitekten Victor von Gegerfelt (1817–1919).136 Bjørnson var forvisset om 

hans genialitet, etter å ha sett Villa Säter (ca. 1871) i Jonsered nordøst for Göteborg. 

Arkitekten hadde utviklet det han kalte et triangelprinsipp: å bygge rundt store triangler 

til en teltformet konstruksjon. Antall triangler skulle avgjøres av ønsket lengde på huset. 

Triangelkonstruksjonen skulle tekkes med tak ned til bakken, og dermed var det bare 

gavlene som hadde egentlige fasader. De store takflatene var ikke bærende og kunne 

perforeres med karnapper, svalganger og balkonger. Villa Säter er komponert ved at to 

steile naustformede bygningskropper er plassert vinkelrett gjennom hverandre i en 

korsform. Mellom korsarmene er det tilføyd ulike volumer og alle fasadene er ulike. 

Bygningen bærer, ifølge Bo Grandien, umiskjennelig preg av den fornnordiske 

bevegelsen: «Spåren avslöjar sig i mängden av arkadförsedda balkonger (svalgångar) 

och i detaljer som de stiliserade drak- och djurhuvudena.»137 Ornamentene peker på de 

norske stavkirkene, hevder han videre, men legger til at Gegerfelt også ønsket å lansere 

et «arkitektonisk och tekniskt nytänkande».138 Han ønsket å utvikle en moderne kunst 

«med skymt af våra gamla nationella minnen.»139 

 Bjørnson hadde fått med seg at Gegerfelts fornnordiske stil var inspirert av den 

norske middelalderens bygningskunst. Da vennen og forfatteren Kristofer Jansen (1841–

                                                 
136 Kjell Marius Mathisen, «Gegerfelts tegninger til Bjørnsons hus», i Bjørnstjerne Bjørnson (1832–1910): Ingen 

sak for liten, ingen sak for stor, red. Torun Herje, et al. (Lillehammer: Maihaugen, 2010), 79. 
137 Bo Grandien, Rönndruvans glöd: Nygöticistisk i tanke, konst och miljö under 1800-talet, (Stockholm: 

Nordiska museet, 1987), 250. 
138 Ibid. 
139 Ibid., 257. 
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1917) foreslo at han skulle hyre arkitekt Christian Christie (1832–1906) i stedet, holdt 

Bjørnson på å få fnatt:  

Men et tidende i dit brev har forfærdet mig! Du forbigår Gegerfelt, n o r s k h e d e n  […] 

— han har af den norske stave-kirke funnet v o r  s t i l ; hvad Christie har funnet, viser 

Borgund ny kirke, — rigtig en træ-opfatning af træ-menneske! 

 Gegerfelts måde er en gang til så billig også! Herregud, dette må da regnes med! 

— Den første, som skal arbejde imod mit syn i denne sag, skal være du, og det på min 

egen gård. Jeg kan naturligvis ikke sige noget i selve sagen; ti den er din og ikke min. 

Men du gør mig virkelig ondt! Trænger du påskud forat blive Christie kvit, så sig ham 

ligeud at jeg har ikke mere tillid til hans geni æn til en kat; ti han har aldeles intet.140 

Den sterke mistroen til Christie kan komme av at denne arkitekten nylig hadde 

utmanøvrert Bjørnsons venn, H.E. Schirmer, som leder av restaureringsarbeidene på 

domkirken i Trondhjem.  

 

 
Ill. 5 Borgund gammel og ny kirke.  

Foto: Axel Lindahl, mellom 1885 og 1890 / Norsk Folkemuseum. 

                                                 
140 Bjørnstjerne Bjørnson til Kristofer Janson, Roma 22. mai 1874. Gjengitt i Bjørnson, Brytnings-år: brev fra 

årene 1871–1874, 227. 
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Ill. 6 Victor Gegerfeldt, Bjørnstjerne Bjørnsons hus, 1874. Riksarkivet. 

Gegerfelt sendte et skisseutkast til Bjørnson som tydelig falt i smak. Med utgangspunkt i 

dette sendte han flere tegninger rett til Bjørnsons venner i Gausdal som hadde ansvaret 

for å få huset bygget.141 Byggherren selv satt utålmodig i Roma. Han måtte ha en 

utførende arkitekt til huset og skrev til Schirmer: «Man siger om dig, at du er en 

upraktisk mand; — så lad da os to upraktiske slå os sammen om dette mit nye hus!»142 

Schirmer fikk også tilsendt et sett forseggjorte tegninger (ill. 6–8).143 

 Bjørnsons entusiasme for Gegerfelts norskhet smittet overhodet ikke over på 

Schirmer. Han hadde flere innvendinger til tegningene. Huset var et sommerhus mente 

han, helt uegnet til vinteropphold.144 Enda mer kritisk var han til konstruksjonen og 

stilen:  

Denne Bygningsmaade baserer sig ikke, som du synes at tro paa noget nationalt 

Eiendommeligt, thi hvad der af den er specifikt norsk er kun paahæftede Forsiringer, i og 

for seg barbariske, men her genialt anvendt. Hvad der giver Bygningen dens 

eiendommelige og meget ualmidelige Præg, er det gjendomførte Grundprincip at føre 

Tagene lige ned til Fundamenterne. Dette er imidlertid, hvor genialt det også her er 

behandlet, og hvor pikant ogsaa Bygningen herved former seg, kun en Kaprice for 

hvilken det ikke er mulig å opdrive nogen Hjemmel. Hele Bygningen er i sit Princip et på 

                                                 
141 Disse tegningene er datert 15. juni 1874 og befinner seg i Nasjonalbiblioteket: NB, Ms.BB 1184. Se 

Grandien, Rönndruvans glöd: Nygöticistisk i tanke, konst och miljö under 1800-talet, 263–267; Mathisen, 

«Gegerfelts tegninger til Bjørnsons hus». 
142 Bjørnstjerne Bjørnson til Hermann Schirmer, Roma 29. oktober 1874. Gjengitt i Bjørnson, Brytnings-år: 

brev fra årene 1874–1878, 13. 
143 Riksarkivet, RA/EA-5930/T/T066a/0074–0091. Disse tegningene later til å ha vært hittil ukjente. 
144 Hermann Schirmer til Bjørnstjerne Bjørnson, Kristiania 27. desember 1874. NB, bs. BB 2. 
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Jorden staaaende steilt Tag under hvilket ganske sedvanlige moderne Vaaningsrum er 

indredede. Om denne anordning vil vise sig gavnlig ligeoverfor vore klimatiske Forhold 

og altsaa heri finne hjemmel maa først Tiden vise naar den og indtager et anvendt, hvis 

dette sker, men det er tvilsomt, meget tvilsomt om denne kokette Grisette nogensinde vil 

indordne sig i det jevne borgelige Samfund. Det ligger i Principet et Misforhold som 

aldrig kan løses idet Tag her for Størstearten ikke er Tag, men Veg, og Veg ikke Veg men 

Skjermbret.145 

Schirmers karakteristikk av huset som en kaprise uten noe egentlig formalt forbilde 

(«hjemmel») foregriper hans seinere kritikk av dragestilen. Gegerfeldts stil var i 

Schirmers øyne ikke et eksempel på nasjonal stil, men et temmelig vulgært pyntet hus i 

en form som nok ikke ville ha kunnet vokse naturlig fram i det norske klimaet. Vi må 

ikke «strax tro at en Drik stammer fra Olympen fordi den behagelig beruser os selv» 

formante han videre, men lovte likevel å få huset bygget: «Det faar da staa sin Prøve, og 

jeg skal bidrage med derved, at jeg udfører din bygning efter Tegningerne, som var jeg 

den strængeste Troende, herom behøve Du ikke at nære mindste Tvivl.»146 Bjørnson på 

sin side ble både skuffet og provosert av Schirmers innsigelser, og fortsatte å 

argumentere for det geniale i Gegerfelts system og stil.147 Bjørnson fikk aldri 

drømmehuset sitt, det hele ble for dyrt og rant ut i sanden. I stedet flyttet familien 

etterhvert inn i hovedhuset som allerede fantes på gården.  

 Schirmers motvilje mot Gegerfeldts tegninger bunnet altså i (hevdet han selv) at 

disse ikke representerte noen norsk stil, bare utenpåhengte ornamenter og detaljer. 

Likevel hadde han antagelig ikke noen klar forestilling om nasjonal arkitektur på dette 

tidspunktet, men kanskje fikk dette prosjektet ham til å tenke over problemet. Det første 

eksplisitte han skrev om norsk stil i 1880 inneholdt kritikk av sveitserstilen som ligner 

den han ga her. At nasjonal arkitektur måtte ha en «hjemmel» var en overbevisning han 

beholdt, og som jeg vil diskutere nærmere i kapittel 3 og 4. 

                                                 
145 Ibid. 
146 Ibid. 
147 «Ang. Gergerfelts ny stil, så er den ny, og et mærke mere derpå er arkitekternes (så og din) fortrydelse. 

Det er nyt i træstil at sætte, istedetfor ænkelt væg med paneling, et tag for sig og en væg for sig, og luft-lag 

imællem. Er dette ikke bedst for et koldt land, så forstår jeg intet af det! Der er et motiv fra det gamle i 

stave-kirken i det; men kun et motiv, og ræsten er ud af vort behov. Vil du have en annen inredning æn i 

andre hus forat det skal være en ny stil? Nej, må vi bede om i beboelses-lejlighederne at få hovedsagelig, 

hvad vi har. Men af G's stil kan du danne hvad du vil! Tænk dig en kirke æfter den, tænk dig den, om du 

vil, med glas-tag! Tænk dig udstillings-rum, tænk dig stald,— og smukt kan det overalt blive, billigt tillike; 

ti skønheden ligger i sælve konstruktionen, ikke i ornamenturen! — Jeg vilde i dit sted rejse ned til ham og 

sætte mig ordentlig in i hans tænkning over sagen. Her er fremtid i dette, og vi bør alle tage sådant med 

alvor, og ikke alene med teoretisk tværhed. […] Jeg plejer ikke at tage feil, og at forælske mig i en grisætte, 

menende, det er en norsk princæsse.» Bjørnstjerne Bjørnson til Hermann Schirmer, Roma 8. januar 1875, 

gjengitt i Bjørnson, Brytnings-år: brev fra årene 1874–1878. 
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Ill. 7 Victor Gegerfeldt, Bjørnstjerne Bjørnsons hus, 1874. Riksarkivet. 

 

 
Ill. 8 Victor Gegerfeldt, Bjørnstjerne Bjørnsons hus, 1874. Riksarkivet 
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 I 1873–1874, på samme tid som Schirmer diskuterte med Bjørnson om Gegerfelts 

eventuelle norske stil, tegnet han en stor gård for mekaniker Blunck i Kristian IVs gate 8-

10.148 Dette var et stort prosjekt med en hovedfløy mot gata og to sidefløyer i 

bakgården.149 En toetasjes verkstedbygning lukket gårdsrommet i bakkant. Tegningene 

viser at arkitektens første utkast var en romantisk og kanskje litt stormannsgal løsning 

hvor trappetårnet var lagt i en egen sirkulær tårnbygning i bakgården, forbundet med 

hovedfløyen gjennom en smalt volum. På bakkeplan var det åpent hele veien rundt 

tårnet, så man kunne kjøre rundt (ill. 9-10). Dette nokså ekstravagante påfunnet ser ut til 

raskt å ha blitt avfeiet av byggherren.  

 

 
Ill. 9 Hermann Schirmer, Eventyrgården, ant. 1873. Riksarkivet. 

Gården ble oppført i fire etasjer med tretten fag vinduer. I første etasje mot gata var det 

kvaderimitert puss og rundbuede vinduer. Kvaderpussen fortsatte som pilastre i 

hjørnene og på hver side av det svakt fremspringende midtpartiet, som også var utstyrt 

med et hengende karnapp. Dette karnappet gikk på tvers av bygningsloven, og var noe 

Schirmer måtte kjempe for å få gjennom. Han argumenterte med at hengende karnapper 

                                                 
148 Se tegninger i Riksarkivet, RA/EA-5930/T/T066a/0092–0118. Gården lå hvor Det Norske Teater ligger i 

dag og ble revet tidlig på 1980-tallet.  
149 Bjørn Sverre Pedersen, «Karl Johan kvartalet - bevaring og riving», St. Hallvard 40 (1962): 206. 
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var særlig gunstige i vårt klima hvor balkonger ikke var hensiktsmessige, «… en av den 

middelalderlige profane Bygningskunsts skjønneste Opfindelser, og som senere i 

Renaissancens Periode, efter Middelalderens Mønster stedvis andvendtes».150 I øverste 

etasje var vinduene omrammet med joniske kolonetter og fasaden var avsluttet med en 

konsollgesims. Det hele ga assosiasjoner til italiensk ungrenessanse. 

 

 
Ill. 10 Hermann Schirmer, Eventyrgården, ant. 1873. Riksarkivet. 

Bygningen hadde et ganske kostbart utstyr, men det som virkelig var oppsiktsvekkende 

var medaljongene mellom andre og tredje etasje. De var alle utsmykket med ulike hoder, 

og i pressen ble det rapportert om «Eventyrgaarden» som følger:  

Man standser uvilkaarlig foran en saavidt storartet ny Bygning for at tage dens 

Dimentioner og arkitektoniske Særegenheder nærmere i Øiensyn; men hvad der i dette 

Tilfælde især kommer til at fænge Ens Opmærksomhed er en Række Medaillons i Gibs, 

som træder ud af Muren i 2den Etage. Man lader Øiet fare over hele den Samling, man 

synes at have set de fleste av dem før, og man er netop i ferd med at besinne sig paa: 

hvor, idet man med Et faar Øie paa en virkelig Portrætmedalion, et flott hoved med 

Krone paa. ‘Men det er jo Asbjørnsen!’ Javist er det Asbjørnsen. Og de øvrige? ‘Ah! — det 

                                                 
150 Hermann Schirmer til Bygningskommisjonen i Kristiania, Kristiania 16. mai 1873 (konsept). Riksarkivet, 

RA/EA-5930/T/T066c/0092. 
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er jo Asbjørnsens Eventyr.’ Det har vi Bjørnen, her er Ræven, der – som rimeligt kan være 

– har indtaget sin Plads ved Eventyrkongens høire Side.151 

 

 
Ill. 11 Hermann Schirmer, Eventyrgården, 1873–74. Foto: Wilse, 1924 / Oslo Museum. 

Videre ble det begeistret rapportert om nissen som stakk hodet ut helt øverst over 

karnappet, og liksom lente seg ut for å se ned på gata. Medaljongene har vært omtalt i 

forbifarten her og der, men ofte med opplysninger om at figurene ble satt på da 

Deichmanske bibliotek flyttet inn i gården på 1890-tallet. Det har også vært hevdet at 

figurene ble modellert av Stephan Sinding etter Erik Werenskiolds eventyrtegninger.152 

Dette er antagelig ikke riktig siden medaljongene var på plass i 1874, og Werenskiold 

ikke begynte å tegne sine eventyrillustrasjoner før noen år seinere. Derimot er det 

sannsynlig at det var Sinding som laget dem. Han var en venn av Schirmer-familien, og 

fikk flere dekorative oppdrag av dem da han etablerte seg i Christiania på 1870-tallet.153 

 Blandingen av nyrenessanse og folkeeventyr betyr kanskje at Schirmer gjennom 

deler av bygningens dekorative utstyr forsøkte å knytte an til en norsk tradisjon. Det ser 

ikke ut til at han forsøkte det samme med det andre store oppdraget han hadde i byen på 

samme tid, Hotel Kong Carl, som dannet en prominent nordvegg på Jernbanetorget (ill. 

12).154 Hotellet ble antagelig ferdigstilt på nyåret 1875.155 Det var en gigantisk bygning 

med en sidefløy i bakkant; fasaden var komponert rundt et symmetrisk skjema med 

avrundede hjørner mot torget. Hjørnebuene var svakt fremtrukket og markert med 

                                                 
151 «Eventyrgaarden», Fredrikstad Tilskuer, 10. mars 1874. 
152 Else Boye, «En gammel løkke blir befolket», i Sehesteds plass, bokens plass, red. Stephan Tschudi-Madsen 

(Oslo: Aschehoug, 1997), 27. 
153 Stephan Sinding, En billedhuggers liv, (Kristiania: Gyldendal, 1921), 27. 
154 Seinere omdøpt til Hotel Royal og enda seinere brukt som NSBs kontorbygning. Bygningen ble sprengt i 

en sabotasjeaksjon i 1945.  
155 Se tegninger i Riksarkivet: RA/EA-5930/T/T066a/0201–0303. 
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kvaderpuss i hele høyden, de hadde også brede hengende hjørnekarnapper kronet med 

trekantede gavler. En svakt fremspringende midtrisalitt var også markert med  

 

 
Ill. 12 Hermann Schirmer, Hotel Kong Carl, 1875. Foto: Væring, ca. 1910 / Oslo Museum. 

kvaderpuss i full høyde. Schirmers tredje hovedverk fra 1870-årene var en bygning for 

Bergen Kreditbank, ferdigstilt i 1876 (ill. 13). I motsetning til de to andre bygningene var 

fasaden upusset (og bygget står fortsatt), men som de andre tegnet i nyrenessanse. Disse 

tre store bygningene er Schirmers hovedverker som arkitekt. I den siste delen av 1870-

tallet var praksisen hans for nedadgående, og arkitekten selv følte seg tynget av 

motgang. Ikke engang møbler til Bjørnson fikk han seg til å tegne:  

Det gjør mig saa ondt at jeg ikke uden videre kan sætte mig hen og gjøre Møbler for Dig, 

da jeg ved jeg kunde gjøre dem som skaaret ut av dit Sind, og dog gaaer det ikke. Min 

Arbeidskraft er lammet slig, som jeg i denne Tid er stillet, da jeg har taget saa mange 

haarde slag uden Resultat. Det er som al Frugtbarhed var strøgen væk, og dog ved jeg, 

der skulle saa lidet [uleselig ord] til for atter at bringe dem i Flor. Jeg troer snart jeg 

rykker ned til ubetinget Passivitet, eller bliver sløv, da intet vil frugte. Bare graat i graat. 

Selv mit Haab har faaet denne Farve.156  

Enten fordi han igjen var forsont med å være arkitekt, eller fordi han var blakk, hadde 

han noen prosjekter igjen rundt 1880, da han også deltok i konkurransen om en 

                                                 
156 Hermann Schirmer til Bjørnstjerne Bjørnson, 7. mars 1878. NB, bs. BB 2. 
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kirkebygning på Uranienborg.157 «Planen er god, men – Smagen er forskjellig, og det er 

ikke mine bedste venner, der sidde i Bedømmelseskommisjonen, der formodentlig efter 

gammel Sedvane vil vogte sig for at træffe noget Valg forinden den har udfindet hvem 

der staaer bag de anonyme Signature», skrev han til Bjørnson.158 Han var altså fornøyd 

med prosjektet, som er tegnet i ganske konvensjonell backsteingothik (ill. 14). Samtidig 

som han tegnet på dette utkastet publiserte han sin første artikkel om nasjonal stil.159 Et 

av poengene hans var at for å gjenreise norsk bygningskunst måtte de gamle 

opprinnelige norske materialene tre og stein tas i bruk, og teglen forlates: «Nu bage vi 

Lerkager, brænde dem i ovne og tildække dem med Kalk, naar Bygningen først er vel 

opført, idet vi paahefte Former, der lige godt kunde være udførte hvilketsomhelst andet 

Sted i Europa eller Amerika.»160 I lys av dette er det interessant å se at han tegnet 

Uranienborg kirke i tegl. Det var ikke økonomisk rom for å planlegge kirken i stein, men 

det er likevel interessant å registrere at liv og lære tilsynelatende ikke var helt 

synkronisert.  

Kunstnerforeningen 
I tillegg til politikk og statsforvaltning, lærergjerning og egen praksis, engasjerte 

Schirmer seg også i Christiania Kunstnerforening. «H.M. Schirmer hadde meget på 

hjertet» erindret arkitekt Balthazar Lange (1854–1937) om møtene der.161 Også 

møteprotokollen vitner om at han helt fra han ble medlem i 1873 deltok aktivt.162  

Opptakskriteriene i Kunstnerforbundet ble formulert i 1861, foreningen skulle være for 

kunstnere og menn som hadde valgt kunsten som livsoppgave. Ikke-kunstnere kunne bli 

medlemmer hvis de ble innvotert av to tredeler av forsamlingen. I 1873 ble det presisert 

at følgende grupper regnes som kunstnere: malere, billedhuggere, arkitekter, musikere, 

diktere og skuespillere.163 Christiania kunstnerforening kan sies å ha vært den første 

profesjonsrettede foreningen norske arkitekter kunne søke medlemskap i, men er oftest 

omtalt som en morsom og betydningsløs fylleklubb.164  

                                                 
157 Se tegninger i Riksarkivet: RA/EA-5930/T/T066c/0017–0024. Prosjektbeskrivelsen ligger ved. 
158 Hermann Schirmer til Bjørnstjerne Bjørnson, Kristiania 11. januar 1880. NB, bs. BB 2. 
159 Schirmer, «Hvad er national Stil i vor Bygningskunst og hvorledes fremkommer den». 
160 Ibid., 110. 
161 Balthazar Lange, «Beretning om 1870 årenes arkitektspirers utdannelse og deres senere arbeidsvilkår og 

foreningsliv», 1934, NALs bibliotek, Manuskriptsamling, 33. 
162 «Kunstnerforeningens forhandlingsprotokoll 1867–1881». NB, arkiv 361. 
163 Olga Schmedling, «Høstutstillingen og Bildende kunstneres styre: forutsetninger» 

(Magistergradsavhandling i kunsthistorie, Universitetet i Oslo, 1980), 73. 
164 Polyteknisk forening ble riktignok opprettet allerede i 1852, men henvende seg ikke primært til 

arkitekter.  
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Ill. 13 Hermann Schirmer, Bergen Kreditbank, ca. 1875. Riksarkivet. 

 

 
Ill. 14 Hermann Schirmer, Hoc signo vinces, (1880). Utkast til konkurranse om kirke på Uranienborg. Riksarkivet. 
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På mange måter er dette et fortjent rykte, sett bort fra perioden mellom 1880 og 1887 da 

Kunstnerforeningen var en viktig fagpolitisk arena.165  

 Arkitektene i kunstnerforeningen er gjennomgående viet liten plass, også i 

foreningens egen krønike.166 Odd Brochmann har mer enn antydet at arkitektene var 

med i Kunstnerforeningen som ikke-faglige medlemmer under rubrikken 

«kunstinteresserte».167 Dette er ikke riktig, selv om antallet arkitekter til å begynne med 

var lavt. En fortegnelse fra 1873 talte 58 medlemmer, blant dem tjueto malere, seks 

bildehuggere og de fire arkitektene H.E. Schirmer, Carl Unger, Georg Andreas Bull og 

Henrik Thrap-Meyer.168 Medlemsantallet steg jevnt utover 1870-tallet, og på 

generalforsamlingen i 1880 ble det bestemt at foreningen skulle konstituere seg i 

faggrupper. Det var seksten som arkitekter stemte over hvem som skulle bli ordfører i 

arkitektgruppa, altså var det minst seksten arkitektmedlemmer på dette tidspunktet.169 

 Arkitekt og ingeniør Peter Andreas Blix tok initiativ til å stifte Ingeniør- og 

arkitektforeningen i 1874, visstnok som et alternativ til den ikke helt tilfredsstillende 

Polyteknisk forening.170 Foruten Blix var stifterne G.A. Bull, Paul Due, Thrap-Meyer og 

fem ingeniører. Medlemstallet steg sakte, noe som antagelig delvis hang sammen men de 

intrikate reglene for opptak. For å kvalifisere måtte man ha tre faddere, en innstilling fra 

formannen og dessuten flertall i en avstemning blant medlemmene. Flere arkitekter som 

allerede var medlemmer av Kunstnerforeningen synes antagelig at dette ble for mye 

plunder og heft. I 1880 foreslo Adolf Schirmer at alle kunstnerforeningens arkitekter 

skulle stemmes inn i NIAF en bloc. Forslaget fikk flertall på Ingeniør- og 

arkitektforeningenes generalforsamling i 1881. I en sveip ble 13 av byens prominente 

arkitekter plutselig medlem begge steder.171 Men også etter at de fleste arkitektene hadde 

dobbeltmedlemskap, fortsatte Kunstnerforeningen å spille en viss rolle.   

 Schirmer hadde tidlig ambisjoner om at Kunstnerforeningen skulle være noe mer 

enn et forum for avnytelse av punsj og toddy. I 1878 fremmet han et forslag til endring 

av statuttene som innebar at bare kunstnere skulle ha stemme- og forslagsrett i 

                                                 
165 Se Schmedling, «Høstutstillingen og Bildende kunstneres styre: forutsetninger». 
166 Mentz Schulerud, Norsk kunstnerliv, (Oslo: J. W. Cappelens forlag, 1960).  
167 Brochmann, - disse arkitektene, 20. 
168 Se medlemsliste fra 1873 innlimt i «Kunstnerforeningens forhandlingsprotokoll 1867–1881». NB, arkiv 

361.  
169 Henrik Nissen vant (6 stemmer), fulgt av Wilhelm von Hanno (4), Adolf Schirmer (4) og Hermann 

Schirmer (2). «Kunstnerforeningens forhandlingsprotokoll 1867–1881». NB, arkiv 361.  
170 Lange, «Beretning om 1870 årenes arkitektspirers utdannelse og deres senere arbeidsvilkår og 

foreningsliv», 1934. 
171 Dette gjaldt H.E. Schirmer, Henrik Nissen, Hermann Schirmer, Hans Holm Munthe, G. Bergh, Arne 

Dehli, Ove Ekman, Balthazar Lange, H.H. Lenschow, H. Olsen, O. Meyer, Nestor Thomassen og August 

Tidemand. Ibid. 
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foreningens kunstneriske anliggender, et tidlig forsøk på å underminere innflytelsen til 

alle ikke-kunstnere som var medlemmer. Forslaget ble behandlet på generalforsamlingen 

i 1879 hvor det ble henlagt.172 Neste generalforsamling bestemte at foreningen skulle 

konstituere seg i faggrupper, noe Schirmer omtalte som en helt nødvendig utvikling: 

«Efter flere Aars ihærdige Anstrengelser, har det endelig lykkedes Kunstnerne at bringe 

Orden inden sin egen Kreds, der var omflettet og gjennemsat med fremmede Elementer. 

Specielt har Malerne fremtvunget, at deres Fællesorgan, deres Forening fra at være et 

Muntrationsselskab for dem selv og andre er bleven en Fagforening. Jeg har efter Evne 

taget Del i denne berettigede Bevægelse».173  

 Schirmer gjorde flere fremstøt for å sikre kunsten og kunstnere. I Dagbladet 

forsvarte han kunstnernes rett til å dømme i kunstneriske konkurranser, og avviste at 

filosofer, pedagoger og andre faggrupper hadde noe i kunstjuryer å bestille.174 Noen 

måneder seinere, i samme avis, ønsket han å kaste ut ikke-kunstnere av styret til 

Nasjonalgalleriet. Bestyrelsen besto av fire ikke-kunstnere, og tre kunstnere (en arkitekt, 

en maler og en billedhugger). «Kunsten er altså i absolutt Minoritet» slo han fast.   

Denne organisasjonen er det eneste statsorganet vi har til «Fremme av vor 

Kulturudvikling», hevdet han, men den hadde slumret hen i stedet for å utføre 

oppdraget, og dessuten sølt bort en hel masse penger.175 Den begredelige tilstanden ble 

malende beskrevet: «Og paa dette Vis gaar det Aar ud og Aar ind, idet der kvitteres for 

Mottagelsen af det ene titusinde Kroner efter det andet, for at lade dem synke ned i 

Havet, medens hele den friske Strøm af kunstnerisk begavelse og Produktion gaar hus 

forbi eller skyller op om Nationalgalleriets Porte uden at slippe ind.» Galleriet sniker seg 

rundt som katten i skumringen, men statens penger i lomma, hevdet han. Schirmer 

begrunnet den harde kritikken med følgende passasje:   

Den offentlige Kritik og Kontrol er Drivkraften i det offentlige Liv, det er det rensende og 

helbredende Middel, for at holde Organismen smidig og virksom. Det er derfor jeg vil 

tillade mig er Forsøg paa at løfte denne vor eneste Stats-Institution for den bildende 

Kunsts Reisning og Befordring ud af dens ubemærkede Tilværelse, for om muligt at 

bidrage til at den bliver sat ind paa Livets Arena, til Befrugtning og Belivelse af den Gren 

af vor Kultur, for hvis Skyld den er stiftet.176 

Hvordan han omtalte kritikk som drivkraft var kanskje en smule pompøst, men også 

typeriktig for en kritikk i Dagbladet, den nasjonale kulturradikalismens organ som 

                                                 
172 «Kunstnerforeningens forhandlingsprotokoll 1867–1881». NB, arkiv 361. 
173 Hermann Schirmer, «Nationalgalleriet», Dagbladet, 10. desember 1880. 
174 Hermann Schirmer, «Kunstnere som Dommere over Kunstværker», Dagbladet, 3. april 1880. 
175 Hermann Schirmer, «Nationalgalleriet», Dagbladet, 10. desember 1880. 
176 Ibid. 
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fremmet «vitenskapelig fundert kritikk mot etablerte dogmer, frihet mot tvangsmessige 

institusjoner, lys mot mørke.»177 Schirmer engasjerte seg i kulturlivets betingelser, og han 

satte antagelig et sunt og autonomt kunstliv i sammenheng med nasjonens helse. 

Argumentene han førte i marken for å la kunstnerne styre kunstens institusjoner tyder 

på at han mente kunstlivet bare kunne blomstre uten innblanding fra filistre, eller som 

han skrev ved en anledning, «kunstonkler».178  

 I 1882 valgte Kunstnerforeningen Schirmer til formann, og Gustav Wentzel til 

sekretær. Harald Olsen ble leder for arkitektgruppa.179 Schirmers lederperiode ble ikke 

lang, men han rakk å utrede en del allikevel. I 1883 arrangerte foreningen tidenes største 

kunstnerkarneval med et påfølgende enormt underskudd.180 Denne økonomiske miseren 

var også Schirmer delansvarlig for. Foreningen hevdet at han, om han ikke kunne legge 

fram dokumentasjon på det motsatte, skyldte dem nærmere 300 kroner.181 Etter dette ser 

det ut til at han enten trakk seg eller ble detronisert. Frits Thaulow (1847–1906) tok over 

lederskapet. 

Den unasjonale kongeboligen 

I 1880 publiserte Kunstnerforeningen en bok om tre bygninger i Kristiania. Det skulle 

vært en gjennomgang av byens arkitekturhistorie siden 1814, men «Flere 

omstændigheder have stillet sig hindrende iveien for tankens fulde gjennemførelse», slik 

at utgivelsen bare dekket de tre første offentlige bygninger i byen, men tanken var å 

fortsette utgivelsen som en serie.182 Dette ble ikke noe av; Kunstnerforeningens bidrag til 

tekstkorpuset om nyere norsk arkitekturhistorie er begrenset til denne boka om 

slottsbygningen, logen og universitetsanlegget. Det var Schirmer som forfattet boka, og 

teksten er et sjeldent eksempel på at han skrev om nyere arkitektur.  

 Til tross for av Schirmer skrev beundrende om Linstow var han ikke udelt 

begeistret for Slottet. Bygningen var viktig i kraft av å være «det første store og 

betydelige byggearbeide paa arkitekturens omraade, som besluttedes i vor nye 

selvstændighets periode.»183 Denne bygningen representerte noe av en tapt mulighet for 

Schirmer, Linstows opprinnelige planer røpet et «syn for anvendelse af de 

bygningsmaterialier landet besidder i en ganske anden udstrækning, end den fuldførte 

                                                 
177 Sørensen, Kampen om Norges sjel 1770–1905, 3, 311. 
178 Hermann Schirmer, «Kunstnere som Dommere over Kunstværker», Dagbladet, 3. april 1880. 
179 «Kunstnerforeningens forhandlingsprotokoll 1867–1881». NB, arkiv 361. 
180 Schulerud, Norsk kunstnerliv, 279–280. 
181 Ludvig Skramstad til Hermann Schirmer, Kristiania 9. februar 1884. NB, bs. 201. 
182 Hermann Schirmer, Bidrag til fremstilling af Kristiania arkitektur i det nittende aarhundrede: Slottet, 

Universitetet, Logen, (Kristiania: Kristiania kunstnerforening, 1880), upaginert. Fra forordet. 
183 Ibid., 1. 
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bygning viser.»184 Linstows utkast fra 1825 var mye bedre enn den utførte bygningen, 

både i kraft av selve designet, og den planlagte materialbruken. Slottsbygningen ble 

tegnet i en periode hvor det ikke var forutsetninger for nasjonal arkitektur, mente 

Schirmer:  

Som oven fremholdt blev slottet planlagt i en tid, da de kunstneriske kræfter i landet kun 

forefandtes meget sparsomt, og i hvilken sandsen for en national kunstudvikling endnu 

ikke var naaet. Selv om en tanke rørte sig i enkeltes sind, om at paatrykke denne 

hovedbygning et nationalt præg, vare dog forudsætningerne for uklare og forlidet 

tilrettelagte til at denne tanke kunde forme sig i klare, og i det praktiske liv andvendelige 

omrids. For ved en saadan leilighed at kunne skabe et av nationaliteten præget verk, 

fordres lang tids virksom produktion og en oparbeidet samvirken af kunstneriske og 

tekniske kræfter. Hverken bygherre eller bygmester kunde i forholdenes medfør have 

nogen anden ledende tanke, end at opføre en bygning efter datidens tarvelige 

kunstneriske begreber, saa godt de indskrænkede midler vilde tillade».185  

Videre beklaget han sterkt at den opprinnelige planen ikke hadde blitt realisert, for om 

Slottet hadde blitt oppført i stein ville det ha hatt en heldig effekt på arkitekturens 

utvikling, da en så betydelig bygning som kongeboligen ville få en virkningshistorie. I 

stedet for å ha en positiv effekt, hadde bygningen skjøvet landets arkitektur ut i et 

håpløst uføre:  

Idet man af omkostningshensyn frafaldt den intenderende udførelsesmaade af den 

arkitektoniske formgivning i huggen sten, og indskrænkedede sig til i alt væsentlig at 

udføre den i kalkpuds, lod man samtidigt ligge, og for lange tider synke tilbage i 

forglemmelse en løftestang for gedigenheden i vor bygningskunst, der med 

tilsidesættelse af de mange fortrinlige bygningsmaterialer landet besidder, og hvis 

andvendelse altid har en afgjørende indflydelse paa formgivningen og dens ved 

materialet betingede originelle præg, med slottet som forbillede, har udviklet sig som 

puds-arkitektur, med alle de fladheder og usandheder i formgivningen, som denne 

methode medfører, og hvis fjernelse ikke lettes, men tvert om vanskeliggjøres ved den 

store byggevirksomhed der senere har udviklet sig, idet smagen og meningerne ere 

prægede, og fører videre i det indledede spor, med al den kraft, som en engang 

organisert og sterkt voxende udvikling besidder.186 

Slottets tegl og puss hadde altså fortrengt landets egne materialer, ikke bare i selve 

slottet, men i seinere byggevirksomhet. I tillegg hadde den utbredte bruken av puss 

nærmest korrumpert folket, slik at de nå sågar foretrakk denne måten å bygge på.  

                                                 
184 Ibid., 5. 
185 Ibid., 18. 
186 Ibid., 18–19. 
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 Slottets uheldige påvirkning på byggekunsten ble også kommentert i artikkelen 

«Hvad er national Stil i vor Bygningskunst og hvorledes fremkommer den», som ble 

publisert omtrent samtidig. I denne teksten er Schirmer enda mer eksplisitt i 

beskyldningene mot Slottet, og identifiserte renessansen som skyldig. I denne artikkelen 

pekte han på middelalderens stilarter som nasjonale, og hvordan disse hadde blitt forlatt 

«da Folket gled ind i politisk Uselvstændighed». Denne norske uselvstendigheten falt 

sammen med at «den middelalderlige Bygningsmaade ogsaa foreløpigt havde 

afblomstret ude i Verden og blev skudt tilside af de mægtige klassiske Impulser, der fra 

Italien bredte sig ud over Europa – den saakaldte Renaissance. Den offentlige 

Byggevirksomhed i Norge gik istaa.»187 Schirmer som ofte er omtalt som klassisist var 

nok en beundrer av antikken, men mindre begeistret for renessansen, som han her 

karakteriserte som umoralsk, falsk og forfengelig:  

Den pragtbegjærlige Renaissance, der fordrede Rigdom og Afvexling i Formerne, maatte i 

vore dengang fattige Forhold optræde paa en tarvelig Maade. Allerede i dens Stamland, 

Italien, var man kommen ind paa at tilfredstille Fordringerene til rig formfylde paa 

eftergjordt Maade, idet man gik ud fra den klassiske, specielt den romerske, Arkitekturs 

Former, der vare fremgaaede af en teknisk, omhyggeligt udviklet, Stenkonstruktion, men 

man udførte dem som oftest i kunstig konstruktion og et tarveligere Material, for derpaa 

at indklæde dem med Kalk eller Gipspuds saaledes, at Bygningerne i det Ydre gav Skin af 

at være, hvad de ikke vare.  

 Denne maskerede Godkjøpsmethode, som før var ukjendt i, hvad vi kalder den 

civilicerede Verden, har Renaissancen den tvivlsomme Fortjeneste at have skabt og 

indført, og den blev strax fra første Færd, vi atter begynte en travel Byggevirksomhed, 

optagen hos os, de Fattige, der nu vare lagte aabne for den store Verdens Paavirkning, og 

som gjerne vilde ialfald se statelige og europæiske ud. Den har ligefra vort første større 

Bygverk, Slottet, til den Dag i Dag over Massen av vor Bebyggelse utfoldet et bredt 

Kalkdække, ved Hjælp af hvilket vi vistnok have opnaaet ‘at være med’, men som tillige 

har lagt sig hindrende i Veien for enhver selvstændig Udvikling.188  

Schirmers intense kritikk av renessansen i 1880 ble trykket mens Kristiania-arkitekturen 

var preget av flere former for nyrenessanse, også hans egne hovedverk som han tegnet 

noen år før. Antagelig tyder det på at Schirmer ikke hadde det samme synet på 

renessansens korrupte karakter da han tegnet for eksempel Eventyrgården i 1874.   

                                                 
187 Schirmer, «Hvad er national Stil i vor Bygningskunst og hvorledes fremkommer den», 108. 
188 Ibid. 
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Eldre norsk bygningskunst 

Etter å ha fastslått de sørgelige tilstandene i norsk byggekunst, nærmest kvalt under et 

teppe av puss, spurte han retorisk: «Er der overhodet noget at foretage i Nationalitetens 

Interesse?»189 – Ja, svarte han, men det er krevende. Først må arkitektene gis mulighet til 

å bli kjent med den historiske (middelalderske) bygningskunsten i landet, som led av å 

være ukjent og uformidlet. 

 Under Kunstnerforeningens fane organiserte Schirmer en stor utstilling som ble 

vist på Universitetet i forbindelse med Kunst- og Industriutstillingen på Tullinløkka i 

1883: «Ældre norsk Bygningskunst». Katalogen gjengir overveldende 555 numre, og 

dertil kommer en del motiver fra Kristiania utenfor katalog.190 Denne digre utstillingen er 

lite kjent eller diskutert, og sett bort fra den publiserte katalogen finnes ikke noe 

informasjon. Antagelig var dette første gangen Fortidsminneforeningens tegninger ble 

vist for publikum i original og i et sånt omfang, men utstillingen er likevel ikke omtalt i 

noen av denne foreningens krøniker.191 

 Katalogens korte innledende tekster til hver historiske periode er signert 

Fortidsminneforeningens formann, Nicolay Nicolaysen. Det er uklart hvorfor Schirmer 

lot arvefienden Nicolaysen stå som forfatter, kanskje krevde Nicolaysen selv kontroll 

med katalogtekstene for å låne ut tegningene fra oppmålingsarkivet. Utstillingen viste 

også noen tegninger i privat eie, og dessuten noen signert Schirmer selv. Det er ikke 

kjent hvordan utstillingen ble tatt imot av det generelle publikum eller av byens 

arkitekter, men den utsendte korrespondenten for Bergens Tidende var ikke imponert:  

Det er en saare upopulær Udstilling. Vi tør paastaa, at vi saa levende som nogen 

interesserer os for Arkitektur, baade ny og gammel; men en saadan Ophobning af 

Smaatterier, en saadan Uendelighed af Gjengivelser af Bygnings- og Ornamentdele har 

været absolut formeget for os, og vi kan forsikre for andre med. Der er nogle nydelige 

Akvareller af Vilhelm Peters og Grønvold, og nogle interessante Tegninger af 

Trondhjems Domkirke, saadan som den maa antages at have seet ud i Middelalderen, 

samt af forskjellige gamle Vaaningshuse; men det er ogsaa alt, hvad man mindes. Vi tror, 

at det vilde have været langt heldigere, om man havde faaet istand en Udstilling af baade 

nyt og gammelt, — om man havde udeladt nogle af de utallige Detaljtegninger og istedet 

                                                 
189 Ibid., 109. 
190 F. Bætzmann og Hermann Schirmer, Ældre norsk Bygningskunst: Tegninger og andre Gjengivelser samlede og 

udstillede efter Foranstaltning af Kristiania Kunstnerforening, (Kristianiana: 1883). Katalogen var utgitt 

anonymt, men var «utarbeidet av F. Bætzman etter materiale samlet av H.M. Schirmer». Se Hjalmar 

Pettersen, Norsk anonym- og pseudonymlexikon, (Kristiania: Steenske forlag, 1924), 627. 
191 Utstillingen er ikke omtalt i disse verkene: Håkon Christie, «Med målebånd og skissebok i 

Fortidsminneforeningens tjeneste», i Til felts mot forfall, (Oslo: Nasjonalgalleriet, 1994); Dag Myklebust, 

«Historien 1844–1994», i Årbok 1993, red. Hild Sørby (Oslo: Foreningen til norske fortidsminnesmerkers 

bevaring, 1994). 
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anbragt nogle store Gjengivelser av vore nyere, betydelige Bygverker. En Samling af 

samme Slags som den på Kunstudstillingen[192], men blot en 20 Gange større, vilde have 

været ganske anderledes populær. Fagmænd vil naturligvis interessere sig for 

Udstillingen, som den er, men de er ikke hele Publikum. Samlingen skal paa Grund af 

den nær forestaaende Artium kun holde aaben halvanden Uge.193 

Utstillingens korte visningstid gjør omfanget og innsatsen imponerende, selv om denne 

kritikken kan tyde på at utstillingen hadde vunnet på å vise noen færre tegninger. 

Mengden materiale indikerer et betydelig arbeid med å få alt opp på veggen. Hvorfor 

gikk Schirmer gjennom all denne møyen med å organisere en så stor utstilling? 

Antagelig var det nettopp for å gjøre den nasjonale arkitekturen kjent og dermed 

tilgjengelig som forbilde. Utstillingen kan leses som et tidlig utslag av Schirmers 

livslange formidlingsprosjekt, som igjen skulle muliggjøre og nøre oppunder en nasjonal 

stil.  

Arkitektonisk aktivisme 

Schirmers politiske engasjement og ambisjoner har vært lite diskutert, men var antagelig 

avgjørende som begrunnelse for den arkitektoniske nasjonalismen Schirmer utviklet fra 

1870-årene og framover. Han var aktiv i politikken i alle fall fram til 1886, da han ledet 

Kristiania Liberale Forening.194 På tampen av dette året stilte han også som kandidat til 

Kristianias representantskap på Venstres liste, men fikk noen titalls stemmer for lite til å 

vinne en plass.195 Gjennom Venstre-bevegelsen kom Schirmer altså til å bli en nær venn 

av Ernst Sars, et vennskap som varte til i alle fall midt på 1890-tallet.196 Som jeg 

argumenterte ovenfor var antagelig Schirmer opptatt av Sars teorier omkring 

nasjonalånden, og gikk til aktive skritt for å fremme den. Sars norgeshistorie var i høy 

grad politisk, og han forklarte hvordan en sterk nasjonalånd var nødvendig for 

nasjonens styrke. Denne politiske lesningen av historien kan det se ut som om Schirmer 

omformet til en politisk lesning av arkitekturhistorien, hvor byggekunsten kunne ses 

som en materiell målestokk på nasjonalfølelsen: «Bygningskunsten er et Kulturprodukt, 

der hos ethvert Folk følger Kulturens Stigen og Dalen, og i sin Udvikling, sine Former og 

Udførelsesmåde bevarer Vidnesbyrd om saavel det aandelige, som materielle 

                                                 
192 Kunstavdelingen hadde 175 utstilte verker hvorav 17 var arkitektoniske. 13 arkitekter var representert 

mot 72 malere og 11 billedhuggere. Se Israel Dehn, Beretning om Den Norske Industri- og Kunstudstilling i 

Christiania Sommeren 1883, og den dermed forbundne Landbrugsudstilling, (Christiania: Cammermeyer, 1884), 

42. 
193 «Fra Industriudstillingen i Kristiania 1883», Bergens tidende, 21. juli 1883. 
194 Se kopibok tilhørende Kristiania Liberale Forening. NB, Ms.fol. 1879g. 
195 «Repræsentanskabsvalget», Aftenposten, morgenutgaven, 30. desember 1886. 
196 Se dagboknotater fra 1896 i NB, Ms.fol. 1879h del 1. 
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standpunkt, Folket i enhver Periode befinder sig paa, og det aandelige og tildels ogsaa 

materielle Forbindelser, det indehar og suger Næring af.» 197 

 
Ill. 15 Hermann Schirmer, Regjeringsbygning, (1886). Riksarkivet. 

 I 1886 ble det utlyst konkurranse om en Regjeringsbygning. Dette var jo virkelig 

en oppgave hvor det gjaldt å finne et utrykk for nasjonen, og selv om Schirmer egentlig 

hadde lagt praksisen på hylla på dette tidspunktet så ser det ut til at han deltok. Det er 

bevart noen plantegninger og en antydende skisse (ill. 15).198 Adolf Schirmer begjærte seg 

fritatt fra å sitte i juryen fordi et familiemedlem deltok i konkurransen, så antagelig ble 

utkastet innsendt.199 Det ser ut til å ha vært et anlegg komponert over et lukket kvartal. 

Fasadene var antagelig tenkt enkle, med minimalt av dekorativt utstyr. Vindus-

åpningene var rektangulære i første etasje, segmentbuet i andre og rundbuet i tredje. Det 

er også antydet en monumental hovedinngang med en dekorativ portal. Utkastet hadde 

også en spissbuet konsollgesims og var avsluttet mot himmelen med en krenelering. Av 

det inntrykket skissen gir, ser det ut som om designet var tenkt å alludere til en 

middelaldersk borg. Det var antagelig et prosjekt som var ment både å fremme og å 

representere nasjonen Norge, og dermed kanskje både Schirmers siste arbeid som 

arkitekt, og det første hvor hans nasjonalisme forsøkte å gi form til en bygning. Som jeg 

har beskrevet ovenfor ga Schirmers arkitektoniske nasjonalisme seg først utslag i forsøk 

                                                 
197 Schirmer, «Hvad er national Stil i vor Bygningskunst og hvorledes fremkommer den», 107. 
198 Riksarkivet, RA/EA-5930/T/T066b/0157–0166 
199 «Prisopgave for tilveiebringelse af planer til en ny regjeringsbygning i Kristiania», Teknisk Ugeblad 6, nr. 

1 (5. januar 1888): 3. 



 

 

68 

 

på å legge strukturelle betingelser som skulle forsterke nasjonens åndelige kultur, først 

seinere ble han opptatt av nasjonal stil.  

 Schirmers virksomhet hadde preg av aktivisme. Gjennom ulike konkrete og 

strukturelle tiltak ønsket han å styrke den patriotiske nasjonalånden. Gjenreising av den 

selvstendige nasjonen Norge var allerede i 1875 et mål for Schirmers tenkemåte. At 

kunsten både er en synlig målestokk på nasjonalånden, og en potensiell styrker av 

samme ånd, ser ut til å ha vært en kjernetro som var formende for Schirmers virksomhet. 
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3. Arkitektoniske studier i hjemlandet 

Det var etter at Schirmer – nærmest tilfeldig – byttet post fra overlærer i bygningsklassen 

til overlærer i ornamentklassen, at han ble den sagnomsuste læreren som er beskrevet i 

historiografien. Det var også etter dette byttet at han begynte å arrangere studieturer 

hvor elevene målte opp eldre norsk byggekunst. Schirmers studieturer er skrevet inn i 

arkitekturhistorien som en progressiv kraft som drev arkitektene ut av dragestilens 

stavkirkedyrking ved å dreie interessen mot den tømrede bondebebyggelsen fra 1700-

tallet. Én tradisjon ble tilsynelatende forkastet til fordel for en annen. I dette kapittelet vil 

jeg undersøke forholdet nærmere ved å diskutere hva som var Schirmers valgte 

tradisjon.  

«National Stil i vor Bygningskunst» 

Norske arkitekter kunne umulig tegne i nasjonal stil så lenge de ikke kjente sin egen 

arkitekturhistorie, hevdet Hermann Schirmer i 1880. Den norske bygningsarven var rett 

og slett for dårlig formidlet. At det ikke fantes noen samtidig nasjonal arkitektur var ikke 

egentlig arkitektenes feil, grunnen var heller det faktum at utdannelsen måtte søkes i 

utlandet, og at det ikke fantes noen arkitekturskole som «kunde varetage vor nationale 

Interesse».200 Mangelen på kunnskap om hva som fantes hjemme hadde forledet 

arkitektene til å bruke fremmede forbilder i sin praksis. En nasjonal steinarkitektur 

hadde blitt fortrengt av «den lærdom vi havde fra Danmark, at bygge af Tegl, og i de 

Former, Renaissancen havde udviklet.»201 Nyere trehus var eksempler på «Schweitzer-

Arkitektur». Situasjonen var altså nokså nedslående. Kan noe gjøres, spurte Schirmer, 

eller må utviklingen gå sin gang og tiden vise om «vort Folk endnu besidder 

Eiendommelighed nok til at paatrykke de importerede Former et særeget Præg? Er der 

her overhovedet noget at foretage sig i Nationalitetens Interesse?»202 Svaret var at det 

kunne gjøres «overmaade meget i enhver Henseende!» Og foreløpig var det gjort fint lite. 

Den første betingelsen for bedring av situasjonen var «vi maa kjende til, hvad der før os 

er frembragt i Landet, for at vi […] kunde slutte os dertil.»203 Det fantes så godt som 

ingen publikasjoner over den gamle arkitekturen i Norge som på en god måte kunne 

virke «befrugtende» i arkitektenes daglige arbeid, hevdet Schirmer. Han avviste 

                                                 
200 Schirmer, «Hvad er national Stil i vor Bygningskunst og hvorledes fremkommer den», 109. 
201 Ibid., 108. 
202 Ibid., 109. 
203 Ibid. 
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Fortidsminneforeningens utgivelser som utilstrekkelige og fremholdt Eilert Sundts 

Folkevennen som eneste egentlige publisering av profan trearkitektur. Konklusjonen ga 

seg selv, bygningsarven måtte publiseres og formidles bedre og bredere. Han foreslo å la 

arkitekturelever gjøre oppgaven: «Jeg har altid tenkt mig, at her maatte ligge en Opgave, 

om end under Veiledning, for de videre fremskredne Elever i vore Kunstsskolers 

Bygningsafdeling».204 Denne teksten er det første tydelige sporet av det som skulle 

komme til å bli studieturene 15 år seinere. 

 En rekke nye profesjonelle publikasjoner ville røpe at det allerede var opparbeidet 

en nasjonal stil, en «som vi ikke behøve at hjemføre fra Udlandet» hevdet Schirmer. Den 

nasjonale stilen i bygningskunsten fantes altså allerede; den behøvde ikke skapes på nytt, 

men måtte gjenoppdages og gjenoppvekkes: «Denne oprindelige Bygningsmaade 

besidder også mange Motiver, der hverken maa eller bør opgives, og som vedblivende 

kunne gjøre Gavn i vor Bygningskunst».205 Vi kan ikke stenge oss ute fra 

verdenskulturen, hevdet Schirmer, men vi kan «med Kraft og fuld Bevidsthed belive de 

Elementer, gjennem hvilke det Nationaleiendommelige i dette Tilfælde erholder sin 

Ret.»206 Schirmer argumenterte for en gjenoppvekking av middelalderens «Motiver». 

Denne tidlige artikkelen er antagelig det første eksempelet på Schirmer som en 

nasjonalistisk revivalist. Flere år seinere omtalte han middelalderens bygningskunst som 

«en norsk stil som er».207 Schirmer kan på sett og vis ses som operatør i tradisjonen etter 

A.W.N. Pugin (1812–1852). I følge Bergdoll var Pugins Contrasts den første publikasjonen 

som forlot «the antiquarian project of providing designers with historical sources in 

favour of the polemical use of historical argument to justify the integral revival of a past 

style of building for a modern national architecture.»208 Pugin hevdet at å gjenoppta det 

gotiske formspråket ville forsterke engelske og kristne verdier og heve samfunnets 

moral, i motsetning til Schirmers argumenter for å gjenoppta tidlig middelalder som var 

politisk motivert. Bergdoll påpeker hvordan «stylistic choices not only involved an 

editorial choice about the past, but offered a bid to suppress rival presents.»209 

 Allerede samme år som Schirmer først nevnte studieturene (1880) appellerte han 

til Selskapet for Norges Vel om å opprette stipender «til fremme af en systematisk 

oparbeidelse af vort landbrugsbygningsvesen».210 Det var av største betydning, også 

                                                 
204 Ibid. 
205 Ibid., 108. 
206 Ibid., 109. 
207 Hermann Schirmer, «Berettigelsen af arkitektoniske studiereiser i hjemlandet», Yngre Arkitektforenings 

Publikationer 1, nr. 1 (1900): 9. 
208 Bergdoll, European Architecture 1750–1890, 159–160. 
209 Ibid., 273–274. 
210 Hermann Schirmer til Selskapet for Norges Vel, Kristiania 8. desember 1880. NB, bs. 201. 
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nasjonaløkonomisk, å kjenne lokal byggeskikk før man planla nybygg, hevdet han: «Skal 

man imidlertid her kunne skride ind uden at komme til uvarligen at kuldkaste nu 

andvendte fremgangsmaader, der har sin aarsag, og desuden hævd, da er det nødvendig 

at komme til kundskab om hvorledes man nu bærer sig ad i de forskjellig landsdele, 

under forskjellige klimatiske forhold, samt hvorfor man bærer seg saaledes og ikke 

annerledes ad.»211 Stipendene så Schirmer for seg skulle gå til elever i bygningsklassen 

på Tegneskolen, utpekt i nært samarbeid med denne klassens lærer (som på dette 

tidspunktet var Schirmer selv). Norges Vel betakket seg og planen ble skrinlagt. Men at 

studieturene var påtenkte allerede i 1880 viser at disse ekskursjonene antagelig ikke kom 

til som en reaksjon mot dragestilen, slik det har blitt foreslått.212 I 1880 var dragestilen 

nærmest ikke påtenkt.  

Hva huset beholder 

Avslaget fra Norges Vel om å opprette en stipendordning var en skuffelse, og Schirmer 

skrev et langt og insisterende svar, hvor han beklaget beslutningen. Han påpekte også at 

man inntil nylig hadde tatt feil av bondestanden:  

Vi besadde kun liden, eller ingen, kundskab om bygningsskikken paa landet, vi anslog 

det alt for at være en aflægs hjelpeløshed, indtil Sundt lagde sagen fram i bearbeidet 

stand, der viste at hver ting var fremgaaen af en velbegrundet aarsag. Vi troede at vore 

bønder, særlig på Vestlandet, levde i en eneste stor svinsk tilstand, til samme mand viste 

at også her var det regel og orden. Vi troede at vor landsbefolkningssprog var et stort 

kaos, indtil Aasen paaviste orden. Vi troede endvidere at det hele folk i aarhundreder 

hadde ligget i dvale, eller befundet sig i en stadig tilbagegang, indtil Sars paaviste 

udvikling.213  

Schirmer henviste til misforståelser både om den norske bondestanden og det norske 

folk, og hvordan Eilert Sundt (1817–1875), Ivar Aasen (1813–1896) og Ernst Sars hadde 

ryddet opp. Ivar Aasen kom antagelig ikke til å ha noen videre innflytelse på Schirmer, 

men det er ikke så underlig at han ble nevnt i denne sammenhengen. På dette 

tidspunktet var Aasen en av Venstre-bevegelsens helter. De to andre, Ernst Sars og Eilert 

Sundt, kom til å ha vedvarende betydning for Schirmer.   

                                                 
211 Ibid. 
212 Se for eksempel Kjell Marius Mathisen, «Schirmers elever i Gudbrandsdalen», i Schirmers elever i 

Gudbrandsdalen, red. Cecilie Skeide, Magnhild Apeland og Kjell Marius Mathisen (Lillehammer 

kunstmuseum, 2009), 10. 
213 Hermann Schirmer til Selskapet for Norges Vel, 9. januar 1881. NB, bs. 201. 
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Bygnings-skikk 
Da Yngre Arkitektforening kuppet Fortidsminneforeningen i 1899 var det delvis fordi 

foreningen, med Nicolay Nicolaysen i spissen, mest interesserte seg for arkeologi, ikke 

bygningsvern. Fra 1865 var det det arkeologiske feltarbeidet foreningen prioriterte.214 

Likevel var også Nicolaysen opptatt av østnorsk bygningstradisjon; en av de aller første 

artiklene han publiserte handlet om denne bebyggelsen.215 Artikkelen var en kommentar 

til en tekst av Rudolf Keyser, som skrev om middelalderens byggeskikk basert på 

skriftlige kilder. Han forholdt seg overhodet ikke til faktiske bygninger, noe Nicolaysen 

kritiserte og kommenterte. For ham var bondekulturen en inngang til sagaene, «Folkets 

Oldtidsliv» var fremdeles levende. Hans Emil Lidén påpeker at Nicolaysen oppfattet 

denne byggeskikken som statisk og nærmest uforandret siden sagatiden. Denne 

påstanden ble stående uimotsagt fram til Eilert Sundts publiseringer om «bygnings-

skik».216 I motsetning til Nicolaysen og Keyser var Sundt interessert i hvordan 

byggeskikk var noe som utviklet og endret seg. Som Lidén påpeker snudde Sundt 

perspektivet på hodet ved å ta utgangspunkt i eksisterende hus, og så arbeide seg 

bakover, med det evolusjonistiske utgangspunktet at enhver form tar utgangspunkt i en 

eldre form.217 

 Sundt satt i direksjonen i Fortidsminneforeningen fra 1858 til 1861, og i denne 

perioden ble foreningens oppmålingsvirksomhet utvidet til også å gjelder østnorsk 

profan bygningstradisjon, noe Sundt har fått æren for.218 Christian Christie tegnet ett 

eller to blad fra flere gårder, særlig i Gudbrandsdalen, i 1859 og 1860 (ill. 16), men etter at 

Sundt gikk ut av direksjonen ble virksomheten igjen konsentrert om kirker.219 Ikke før 

Håkon Thorsen (1846–1921) ble knyttet til foreningen i 1874 begynte en mer systematisk 

dokumentasjon av storgårder (ill. 17).  

 Både Nicolaysen, Sundt og Thorsen var viktige for Schirmers interesse for 

bøndenes byggeskikk, og han referert til alle tre. I 1886 påpekte han (fiendskapet til 

tross) at Nicolaysen var den som først hadde pekt på at slik bebyggelsen hadde en 

                                                 
214 Hans-Emil Lidén, Fra antikvitet til kulturminne: trekk av kulturminnevernets historie i Norge, (Oslo: 

Universitetsforlaget, 1991), 56–57. 
215 Nicolay Nicolaysen, «Bemærkninger ved Prof. Keysers Fremstilling av Husenes Sammensætning og 

Udseende hos Nordmændene i Fortiden», Norsk tidsskrift for Videnskab og Litteratur 3 (1849). 
216 Hans-Emil Lidén, Nicolay Nicolaysen: Et blad av norsk kulturminneverns historie, (Oslo: Abstrakt forlag, 

2005), 54–56. 
217 Ibid., 69. 
218 Christie, «Med målebånd og skissebok i Fortidsminneforeningens tjeneste», 41. 
219 Se Luce Hinsch, «Katalog over Fortidsminneforeningens tegninger i Antikvarisk Arkiv hos 

Riksantikvaren», i Med målebånd og skissebok i Fortidsminneforeningens tjeneste, (Oslo: Nasjonalgalleriet, 

1994).  
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Ill. 16 Christian Christie, Fra Bjølstad, 1860. Riksantikvaren. 

 
Ill. 17 Håkon Thorsen, Stuebygninger på Gulsvik i Hallingdal, 1876. Riksantikvaren. 
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 urgammel opprinnelse, og «i det væsentlige endnu har bevaret de samme momenter, 

der var egne for vor domisticale bygningskultur i hedenold, og altsaa direkte 

nedstammer fra denne.»220 Videre trakk han fram hvordan Sundt hadde påvist 

utviklingen fra oldtiden og fram til samtiden. Schirmer mente Sundts tekster om 

byggeskikk var så viktige at han fikk dem gjenutgitt i 1900.221 

 Schirmers interesse for den østnorske bondens byggeskikk sto altså i en tradisjon 

fra 1840-tallet, hvor Keyser og Nicolaysen var de første til å interessere seg for 

middelalderens boliger. Sundt begynte å observere «bygnings-skik» på 1850-tallet. På 

1870- og 1880-tallet var det kanskje Thorsen som arbeidet mest med temaet gjennom 

oppmålingene for Fortidsminneforeningen. 

 Schirmers venn Ernst Sars skulle komme til å legge nok et lag med betydning til 

bondekulturen. Keysers innflytelsesrike immigrasjonsteori hadde satt foreningstiden i 

parentes for å forbinde samtiden med sagatiden. Sars fant forutsetningene for 

frigjøringen i 1814 nettopp i forfallet under Danmark, og skrev denne perioden inn i 

Norgeshistorien igjen. Nasjonen hadde aldri vært død, selv om den hadde vært 

«dødlignende»: 

Nationer dø ikke, d.v.s. hos et Folk, der har havt en national Historie, kan den nationale 

Bevidsthed ikke helt udslukkes. Norges dødlignende Ro i det 15de og 16de Aarhundrede, 

medends der tilføjedes Landet Forurettelser og Forhaanelser, som syntes at maatte have 

vakt endog den sløveste Nationalaand, gjør et Indtryk af at Livstraaden var overklippet 

hos dette Folk, at Norge var sunket ned til av være en blot Lokalitet, et blot Geografisk 

Begreb; med det var ikke og kunde ikke være saa.222 

Sars' hovedverk, Udsikt over Norges historie, ble utgitt i fire bind mellom 1873 og 1891. 

Schirmer leste og beundret første bind raskt etter utgivelsen.223 Kontinuiteten fra 

sagatiden, gjennom foreningstiden og opp til selvstendigheten ble, ifølge Sars, ivaretatt 

av odelsbonden. Den frie odelsbonde var en slags skjult kraft med sterk vilje til 

selvstendighet. Deler av denne teorien ble presentert allerede i 1858 i Norge under 

foreningen med Danmark, og videreutviklet i det polemiske skriftet Historisk Indledning til 

Grundloven fra 1882. Her het det:  

Netop fordi Norge havde været det mest aristokratiske av de tre skandinaviske Lande, 

netop af den Grund blev det nu, — i Unionsperioden, — det mest demokratiske. Og deri 

                                                 
220 Hermann Schirmer, «Udsigt over studiekretsen for oppklaring av vor middelalderlige bygningskultur», 

Nyt tidsskrift 5 (1886): 185. 
221 Eilert Sundt, Bygningsskik paa Bygderne i Norge: Samlet udgave ved Herm. M. Schirmer, (Kristiania: 

Aschehoug, 1900). 
222 Johan Ernst Sars, Historisk Indledning til Grundloven, (Kristiania: Folkeskriftselskabets Forlag, 1882), 24. 
223 «Sars har ogsaa glædet mig meget i den senere Tid. Hans Bog er et Storværk.» Hermann Schirmer til 

Bjørnstjerne Bjørnson, Kristiania 15. januar 1875. NB, bs. BB 2.  
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laa igjen Grunden til Norges politiske og nationale Afmagt i denne Periode, — deri, at 

Folket var blevet et Bondefolk. Men vi skal nu videre se, hvorledes i den følgende Tid 

atter Hindring og Betingelse skifter og hvorledes dette, at det norske Folk var et 

Bondefolk, i en nyere Tid blev den rette Kilde til og Grundvold for vor politiske og 

nationale Gjenfødelse.224 

I løpet av foreningstiden var det vokst fram to parallelle norske samfunn, hevdet Sars. 

Det ene var nytt, bestående av embetsstand og byborgere. Det var dette samfunnet som 

var det «vaagne, det virksomme, det fremadskridende», men det var også mer dansk 

enn norsk. I bakgrunnen sto bondestanden, «det gamle Samfund, der hvilede paa helt 

national Grund, hvis Sprog og Kultur (thi det havde en særskilt Kultur) stod i ubrudt 

Sammenhæng med Landets eldre Storheds- og Glandsperiode, men som havde draget 

sig tilbake i sig selv».225 Foreningen av disse to samfunnene var forutsetningen for 

frigjøring:    

Vi har set, at det norske Folks Fremgang i Nationalaand og Evne til selvstændig aandig 

Virksomhed beroede paa, at denne Kløft mere og mere udfyldtes, at det dansktalende 

Samfund i Norge mere og mere sluttede sig til det andet, det rette norske, mere og mere 

ønskede at gaa op i det, smelte sammen med det, for at blive norsk og ophøre at være 

norsk-dansk, hvilket jo vilde sige det samme som at være halvvejs rodløs og derfor ogsaa 

aandig ufrugtbar.226 

Denne historiske analysen hos Sars korresponderte med Schirmers oppfatning av 

samtidens arkitektur. Det kan synes som om han identifiserte en forsinkelse; den 

samtidige bygningskunsten hadde ennå ikke sluttet seg til, eller smeltet sammen med, 

det ekte norske. Den var fortsatt rotløs. 

 Sars tolkning av norsk historie og teorien om bonden som en bevarer av norskhet 

kan ha hatt avgjørende betydning for Schirmers interesse for den samme bondens hus. 

Schirmer så disse bygningene, i tråd med Sundt, som ledd i en kjede som strakte seg fra 

samtiden og tilbake til sagatiden: «Paa domistikalt omraade har vor middelalderlige 

bygningskunst, det vil da sige træbygningskunsten, været fortsat lige ind under vore 

dage, ja er, for mange tekniske enkeltheders vedkommende, endu i brug paa bygderne, 

om end i stadig mere afbleget og degenereret skikkelse jo længre man kommer frem i 

tiden».227 Synet på bonde-bebyggelsen som eldgammel paret med Sars analyse av 

bonden som den egentlige bevarer av det norrøne, økte verdien av denne tradisjonen; 

                                                 
224 Sars, Historisk Indledning til Grundloven, 7. 
225 Ibid., 106. 
226 Ibid., 214–215. 
227 Hermann Schirmer, Femti daterede norske bygninger fra middelalderen, opførte i tiden 996 til 1531, (Kristiania: 

Alb. Cammermeyer, 1887), 6–7. 
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disse husene var ikke bare en forbindelse til sagatiden, de favnet også politisk og 

nasjonal kraft.  

Stil i to nivåer 
For å forklare hvordan bondehuset utgjorde en arkitektonisk kontinuitet fra sagatiden og 

fram til samtiden opererte Schirmer med en nivådelt definisjon på «stil», første gang 

presentert i 1880. Stil er en slags vane som har festet seg om skikk og bruk, «hvis 

gjentagne og atter gjentagne Anvendelse giver et Lands eller en Egns Bygninger et 

særeget og altsaa karakteristisk Præg», hevdet Schirmer.228 Det første stil-nivået er 

bygningens «hovedkonstruksjon», som bestemmes av bygningens typologi og dessuten 

av «klimatiske forhold». Derfor kan denne hovedkonstruksjons-stilen, vokst fram av 

lokale forhold og materialer, kalles «national Stil i en videre Forstand, idet et Lands eller 

en Egns klimatiske Forhold i væsentlig Grad ere medbestemmende ved Valg av 

Anordning.» Dette stilnivået betegnet bygningens kjerne, altså en kjernestil. Videre 

definerte han «de egentlige arkitektoniske Detailleformer, hvori Konstruktionen klædes» 

som det man i «engere Forstand forstaar ved Stil».229 Han skilte altså mellom 

konstruksjon og ornamenter. 

 Mari Lending hevder at Schirmer «forvalter et stilbegrep som er helt og holdent 

kontrært til ideen om at en bygningskropp kan bekles med et valgt, stilhistorisk 

ornament. Arkitekturens estetiske, formale side forklares som en effekt av 

konstruksjonen, som igjen er betinget av materialtilgang og sedvane. Den er altså alt 

annet enn gjenstand for smaks- og verdibaserte preferanser.»230 I motsetning til Lending 

oppfatter jeg det som et sentralt poeng for Schirmer å vise at ornamenter kunne være 

fullstendig uavhengige av «hovedkonstruksjonen». De to nivåene gjentas i en ofte sitert 

formulering fra 1896, hvor Schirmer drømte om en nasjonal stil som var «en stil der ikke 

er kun i klæderne båret, men af kjødet skåret».231 Altså en stil som ikke bare pyntet seg 

med nasjonale ornamenter (som dragehoder), men som også var nasjonal i selve 

konstruksjonen.  

 Schirmer kan ha hentet inspirasjonen til sin nivådelte stildefinisjon hos den tyske 

arkeologen og arkitekturteoretikeren Karl Bötticher (1806–1889), slik også Lending 

påpeker.232 Böttichers teori om tektonikk ble presentert i ulike bøker og artikler mellom 

1840 og 1852. Sentralt i teorien sto skillet mellom struktur og ornament gjennom 

begrepene verkform og kunstform:  

                                                 
228 Schirmer, «Hvad er national Stil i vor Bygningskunst og hvorledes fremkommer den», 107. 
229 Ibid. 
230 Lending, Omkring 1900, 160.  
231 Hermann Schirmer, «Materialets indflydelse i stilistisk henseende», Teknisk Ugeblad 14, nr. 34 (1896): 270. 
232 Lending, Omkring 1900, 161. 



 

 

77 

 

Med verkform mener vi bygningsdelens stofflige, fysiske skjema, som utelukkende 

utfører en materiell og statisk oppgave: derfor ble den vel også tidligere kalt delens 

kjerneform, fordi den utgjør den statisk fungerende kjernen til bygningsdelen. Med 

kunstform menes alle andre former som føyes til dette skjemaet, former som ikke har noe 

å gjøre med skjemaets materielle virke og som overhodet ikke medvirker til den bærende 

virkekraften – selv om de ikke kunne ha eksistert uten og er fullstendig avhengig av det 

fysiske skjemaet.233 

Likhetene mellom Böttichers verkform og kunstform og Schirmers konstruksjons-stil og 

detaljstil er slående.234 I artikkelen «Materialets innflytelse i stilistisk henseende» bruker 

Schirmer eksplisitt begrepet «kunstform», noe som jo indikerer at de to stilnivåene var 

influert av Bötticher. Sett bort fra likhetene mellom de to begrepsparene er det likevel lite 

sammenfall mellom teoriene. Eksempelvis var Bötticher opptatt av utviklingen av 

samtidig stil som han mente måtte frembringes i et nytt materiale, nemlig jern.235 

Schirmer på sin side, synes å ha vist jern minimal interesse som bygningsmateriale, og 

han var heller ikke særlig opptatt av samtidig stil.  

Kjernestilens bestandighet 
Skillet mellom struktur og ornament dannet grunnlaget for Schirmers teori om hvordan 

1700-tallets og 1800-tallets bondehus dannet en kontinuitet tilbake til nasjonens ærerike 

fortid. Trearkitekturen overlevde unionstiden ved å trekke seg tilbake, hevdet han. I 

landets utilgjengelige dalstrøk hadde en urgammel konstruksjonsstil overlevd de mest 

innpåslitne ornamenter: «Renaissancens Former trængte efterhaanden ogsaa efter ind i 

Dalførene og paatrykte Bygningenernes Detailleformer sit Præg, uden dog i 

Hovedformerne, i Grundtanken, at omstøde eller rokke den opprindelige 

Bygningsmade, saaledes som denne i ret nedadstigende Linie var bevaret.»236 

Konstruksjoner og ornamenter var altså ikke nødvendigvis forbundet, heller tvert imot. 

Tjue år seinere var han fortsatt av denne oppfatningen, at bondehuset i sin kjerne var 

middelaldersk, og i argumentasjonen hans var fortsatt de to nivåene tydelige:   

En og anden stue, et og andet bur og loft. Et dusin stykker eller vel saa det i det hele land, 

er, saavidt jeg mindes, hva der kjendes bevaret fra hin tid, alt i mere eller mindre defekt 

tilstand. Netop saavidt, at vi kan forstaa, hvor lidet hovedanordningerne har skiftet, til 

                                                 
233 Karl Bötticher, «Hellenernes tektonikk», Agora 22, nr. 1–2 (2004): 153. 
234 Om Schirmer virkelig hadde lest Böttischer er ikke kjent, men Die Tektonik der Hellenen, og dessuten et 

par artikler Bötticher publiserte i Zeitschrift für Bauwesen i 1852, er rablet ned på en kladdeliste over 

litteratur om «Græsk arkitektur» i Schirmers etterlatte papirer. NB, Ms.fol 1879g II del 2, i mappe merket 

«Historisk og statsvitenskapelig bibliografi». 
235 Mitchell Schwarzer, German architectural theory and the search for modern identity, (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1995), 188. 
236 Schirmer, «Hvad er national Stil i vor Bygningskunst og hvorledes fremkommer den», 108. 
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trods for de senere kombinationer, hvor vel altsaa stilen er bleven opretholdt af 

traditionen, uagtet de nævnte skifter i dens ornamentale udstyr. Ja selv i dette finder vi 

vidunderligt længe, undertiden lige ned til midten af sistledet aarhundrede, levninger af 

middelalderens formdannelser.237 

Schirmer hevdet altså at sagatidens trebygningskunst fortsatt levde og var i bruk. 

Storgårdene fra 1700- og 1800-tallet representerte noe langt eldre enn seg selv. På samme 

måte som Sars' bonde oppbevarte og beskyttet en norrøn essens, gjorde Schirmers 

bondehus det samme; de bar i seg en kjerne av norrøn byggeskikk. Schirmers interesse 

for disse husene var først og fremst betinget av at de utgjorde ledd i en kjede tilbake til 

sagatiden.  

 Denne kjeden måtte vedlikeholdes, det var den eneste veien til nasjonal 

arkitektur: «Den middelalderlige bygningskultur er ogsaa den eneste, der hos os har 

trængt igjennem i alle samfundslag som en fuld national besiddelse, ligeovenfor hvis 

traditioner de senere paavirkninger alene kom til at spille paa de ydre linjer, og hvis 

fulde erkjendelse derfor ogsaa er den eneste vei, ad hvilken vi paa bygningskulturens 

omraade kan finde os selv igjen.»238 Schirmers valgte tradisjon var altså den 

middelalderske. Studieturene han arrangerte for elevene i Ornamentklassen bør ses i lys 

av dette. Selv om han oppfordret elevene til å studere gårdsanlegg datert helt inn på 

1800-tallet var det middelalderen som var det egentlige studiefeltet.  

 Andreas Aubert ønsket et brudd med middelalderismen, og ga klart utrykk for 

det ved flere anledninger, som i et foredrag i Bergen i 1896:   

Vi trænger yngre Kræfter, Mænd som med Tro paa Udviklingsdygtigheden af de 

overleverede Former studerer vore bedste gamle Bondehjem fra de sidste Aarhundreder, 

ikke mindst fra forrige Aarhundrede og Begyndelsen af dette. Disse staar og vore Følelser 

og Krav ganske anderledes nær end de middelalderlige Former (Med Stavkirkestilen og 

Drageslyngningerne), som snart sagt er saa eneraadende mellem os, at en norsk Afdeling 

paa Verdensudstillingerne gjennom sit Udstyr og sine Montre i regelen har været som en 

Udstilling av Stavekirker i det smaa. Jeg tror, de ler av os derude.239 

Schirmers studieturer kan leses som et svar på denne etterlysningen av alvorlige studier 

dedikert til 1700-tallets bondehjem, og det var nettopp det Aubert gjorde. Kanskje 

misforsto han, eller overså, Schirmers middelalder-orienterte intensjoner. Uansett hevdet 

Aubert allerede i 1899 av studieturene burde lovfestes.240 Den panegyriske omtalen av 

                                                 
237 Schirmer, «Berettigelsen af arkitektoniske studiereiser i hjemlandet», 5.  
238 Schirmer, «Udsigt over studiekretsen for oppklaring av vor middelalderlige bygningskultur», 408. 
239 Foredraget er gjengitt i Bergens Aftenavis 25. april 1896 under overskriften «Aubert». 
240 Andreas Aubert, «Vor bondekulturs overlevering og Herman M. Schirmers initiativ», Ringeren 2 (1899): 

174. 
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kongevillakonkurransen i Verdens Gang i 1907 var nærmest fullbyrdelsen av et årelangt 

prosjekt for å fremme studieturene.241  

Overlærer Schirmer og assistent Sinding-Larsen 

I 1876 ble Schirmer utnevnt til den departementsoppnevnte komiteen som skulle 

vurdere hvorvidt Tegneskolen igjen kunne bli en kunstskole. Denne utredningen, og 

flere andre i kjølvannet, trakk ut i årevis. I 1877 ble det oppnevnt en sidekomite som 

skulle avgi sin egen uttalelse, og dette var begynnelsen på en rekke av ulike 

komiteuttalelser, dissenser og særuttalelser. Da den nye organisasjonen ble vedtatt i 1884 

var det lite igjen av akademitanken.242 Likevel søkte Schirmer den utlyste 

direktørstillingen på det som nå ble hetende Den kongelige norske Kunst- og 

Haandværkskole i Christiania (dette var altså to år før han søkte stillingen som statens 

bygningsinspektør), men ble visstnok ikke vurdert som en aktuell kandidat.243  

 Da den nye planen skulle tre i kraft i 1884 ble alle lærere avskjediget. De nyansatte 

skulle konstitueres for tre år og deretter eventuelt få fast post. Schirmer søkte på flere av 

de utlyste stillingene, faktisk de aller fleste, unntatt den nyopprettede ornamentklassen. 

Antagelig var han ganske sikker på å få fortsette som overlærer i bygningsklassen, men 

forregnet seg. Wilhelm Holter (1842–1916), skolens nye direktør, innstilte ikke Schirmer 

til noen av stillingene han hadde søkt: «Derimot innstillet direktør Holter A. Schirmer 

som overlærer i ornamentklassen. I departementet må man ha oppfattet denne nesten 

sjikanøse forbigåelse av H.M. Schirmer, og stryker resolutt med rødt blekk ut 

forbokstaven A., og erstatter med en stor H. Og dermed er H. M. Schirmer ansatt som 

overlærer i ornamentklassen, en av de få klassene han ikke hadde søkt.»244 

(Bygningsklassen ble overtatt av arkitekt Henrik Nissen.) Da han igjen måtte søke sin 

egen stilling for å få fast ansettelse i 1888 forsøkte Holter nok en gang å bli kvitt ham.245 

Departementet overprøvde Holter igjen, og Schirmer ble omsider fast ansatt. 

Fiendskapet mellom de to eskalerte, og Holter forsøkte flere ganger å få ham oppsagt.246 

                                                 
241 Andreas Aubert, «Kongevillaen. Konkurrancen og det epokegjørende.», Verdens Gang, 2. juli 1907. 
242 Solhjell, Fra embetsmannsregime til nytt akademiregime: Kunstpolitikk 1850–1940, 113–116. 
243 Parmann, Tegneskolen gjennom 150 år, 242. 
244 Ibid., 244. 
245 «Hvad angaar den konst. Overlærer i Ornamentklassen, arkitekt H.M. Schirmer, blev han af det kgl. 

departement i sin Tid konstituert udenfor den herfra afgivne Indstilling. Naar man dengang tiltrods for 

Hr. Schirmers mangeaarige Tjeneste som Lærer i Bygningsklassen undlod at indstille ham, var det, fordi 

man efter indhentede oplysninger antog, at Skolen neppe vilde være tjent med hans fortsatte Virksomhed, 

og den Erfaring om Hr. Schirmer, man har vundet ved hans treaarige Konstituiton har ikke kunnet 

forandre denne Opfatning.» «Direktørens Skrivelse til Kirke Departementet af 24. September 1888, 

forsaavidt angaar kost. Overlærer H. M. Schirmers ansettelse som fast lærer», avskrift. NB, Ms.fol. 1879g. 
246 Parmann, Tegneskolen gjennom 150 år, 246–248. 
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Blant ankepunktene var at han fullstendig manglet samarbeidsevner, disiplin og respekt 

for autoriteter.  

 Det er lite som tyder på at Schirmer var en elsket og omsvermet lærer på 1870- og 

1880-tallet. Visstnok var det bare fire elever i bygningsklassen da Henrik Nissen overtok. 

Schirmer skal ha ledet denne klassen uten noensinne å ha holdt en forelesning, men latt 

klassen drive utelukkende med tegning.247 Antagelig var det ikke før rundt 1890 at 

Schirmers popularitet blant elevene steg. Harry Fetts erindringer gir et hint om at Holger 

Sinding-Larsen kan ha vært avgjørende: «En hird av yngre arkitekter så i ham føreren og 

gikk med ungdommens begeistring inn for ham. Bevegelsens major domus var arkitekt 

Sinding-Larsen, som var knyttet til Schirmer med et vakkert vennskaps- og 

troskapsbånd. Han gikk inn for sin fører med megen dyktighet, personlig varme og 

adskillig formell og polemisk evne.»248 Schirmer selv karakteriserte Sinding-Larsen ved 

en anledning som «deilig paagaaende».249 

 Sinding-Larsen hadde som helt ung ambisjoner om å bli tegnelærer. Han var elev 

av Schirmer rundt 1890, og det later til at de kom godt overens allerede da. Parmann har 

sitert en ikke-oppgitt kilde, hvor Sinding-Larsen fortalte om sitt førsteinntrykk av 

Schirmer:  

Som gutt vokste jeg opp i et hjem som sto bergensklikken nær, og for meg stod Herman 

Schirmer som den værste opprører. Det var jo i den uforsonlige Riksrettstid hvor 

lidenskapene var i kok. Da han dertil tilhørte Sarsfamiliens intime omgangskrets og altså 

var venstremann, var det ikke langt fra at jeg i den lange mørke skikkelsen med det bleke, 

skarpt skårne ansiktet i min barnlige innbildning nærmest så ham som representant for 

Fanden selv. Intet under at omslaget måtte komme så meget voldsommere, da jeg i 16 års 

alderen blev hans elev og efterhvert fikk øynene opp for hvor miskjent han var og hvad 

han under sitt lukkede vesen gjemte av interesser og dype tanker om landets, vår 

arkitektur og vår arkitektstands fremtid.250 

Etter å ha fullført Kunst- og Haandverkskolen reiste Sinding-Larsen til Tyskland hvor 

han studerte videre ved Polytechnikum i Charlottenburg utenfor Berlin, og dessuten 

assisterte på kontoret til Johannes Vollmer (1845–1920). I løpet av det halvannet året 

Sinding-Larsen bodde i Berlin førte han en regelmessig korrespondanse med sin gamle 

lærer. Han ventet ivrig på nyheter om en mulig stilling som assistentlærer i 

Ornamentklassen. Schirmer selv ville gjerne ha ham, men skolens direktør Holter stakk 

                                                 
247 Brev til Det norske Kirkedepartement angående undervisningen i bygningsklassen, undertegnet flere 

tidligere elever av Nissen, Kristiania 17. april 1899. Gjengitt i Norsk tidsskrift for haandværk og industri 5, (nr. 

18, 6. mai 1899): 150. 
248 Fett, På kulturvernets veier, 164. 
249 Referat fra møte 30. oktober 1901, «YAFs møteprotokoll 1899-1903». OAF, arkiv. 
250 Sitert etter Parmann, Herman Major Schirmer og Tegneskolen: Et stykke norsk arkitekturhistorie, 39. 
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stadig kjepper i hjulene. Sinding-Larsen tiltrådte, etter mye om og men, høsten 1893 og 

besatt stillingen til skoleåret 1898-99. 

 Det ser ut til å ha vært et sammenfall i når Sinding-Larsen begynte som Schirmers 

assistent, og når Schirmer virkelig fikk betydning som lærer.251 Sinding-Larsen tok raskt 

til seg Schirmers teorier om norsk arkitekturhistorie. Dette er særlig tydelig i hans første 

artikkel om emnet fra 1896, hvor han trakk opp hovedlinjene helt i tråd med Schirmers 

syn.252 Sinding-Larsens rolle i etableringen av studieturene var også større enn hva som 

har vært kjent. De første årene arrangerte Schirmer og Sinding-Larsen dem i fellesskap. 

Den siste sommeren han var med var 1898, året etter var han syk.253  

 Schirmer kan ha lagt grunnlaget for en ny arkitektonisk undervisning ivrig 

sekundert av Sinding-Larsen. Harry Fett, som ikke hadde bare gode minner om 

Schirmer, ga ham følgende innrømmelse: «han gjorde et virkelig forsøk på under meget 

vanskelig forhold og megen motstand å skape en virkelig arkitekt-undervisning i vårt 

land, hvilket ikke kan overvurderes.»254 Videre fortalte Fett om hvordan Schirmer drev 

en slags uoffisiell arkitekturundervisning og helst ikke mottok håndverkere i klassen: 

«En vognmakersvenn hadde fått den prisverdige idé å ville utdanne sig videre i sitt fag 

og lot seg ikke avskrekke av Schirmers litt kjølige mottagelse. I tre semester fikk den 

nidkjære håndverkeryngling videreutdanne sig ved inngående å tegne en assyrisk 

stridsvogn».255 

 Schirmers og Holters konflikt ble på ingen måte dempet av at førstnevnte ble 

omsvermet av arkitektspirer, det var heller slik at det eskalerte. Holter føyde nye 

punkter til lista over Schirmers feil og tilkortkommenheter, nemlig at han prioriterte 

arkitektene, og han gikk langt utenfor skolens plan i sin undervisning.  

 Skoleplanen beskrev ornamentklassen som: «A. Stilisering av planter» og «B. 

Anvendt ornamentlære: Anvendelse af ornamentikken i de forskjellige stilperioder 

under hensyn til de forskjellige fag.»256 Schirmer tok delen med stilisering av planter 

alvorlig. For å kunne utarbeide en vellykket stilisering av en plante måtte man først 

studere den inngående; det er bevart nærmest botaniske studier fra ornamentklassen (ill. 

18). Holger Sinding-Larsens elevarbeid Svineblom er illustrerende for hvordan man først 

studerer planten og deretter kan komponere dekorative mønstre (ill. 19). 

                                                 
251 Den store samlingen bevarte brev til Schirmer rommer en mengde beundrende hilsninger fra 

takknemlige elever fra 1890-tallet, men få fra elevene hans fra 1870- eller 1880-tallet. NB, bs. 201. 
252 Holger Sinding-Larsen, «Norsk stil I», Teknisk Ugeblad 14, nr. 49 (1896). 
253 «Sinding-Larsen var ved ildebefindende (stærk nervøsitet) hindret fra at deltage denne gang.» Hermann 

Schirmer, «Reisedagbok», 1896–1900, Nasjonalbiblioteket, Schirmers etterlatte papirer, Ms.fol. 1879h del 1, 

6. juni 1899. 
254 Fett, På kulturvernets veier, 162. 
255 Ibid. 
256 Se skolens årsmeldinger hvor (de nokså knappe) undervisningsplanene er gjengitt. 
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 I undervisningen av «Anvendt Ornamentlære» med hensyn til de ulike fag kan 

det synes som om Schirmers hensyntagen bare strakk seg til arkitekturfaget. Noen 

kladdeark med oppgaver til klassen viser ulike typologier i ulike stilarter, som villa i 

renessanse og kirke i normannisk stil (ill. 20).257 Schirmer mente antagelig selv av han 

underviste i bygningskunst (et fag som egentlig ikke fantes på skolen), og han har også 

signert flere attester til tidligere elever om at det er dette de studerte under ham. For 

eksempel: «Hjørdis Grøntoft har under min assistent, herr arkitekt Sinding-Larsen's, og 

senere under min veiledning i 3 ½ aar studert, først Ornamentlære, senere 

Bygningkunst.»258 

 Om energien i første delen av 1890-årene ble lagt i å utvikle en undervisning i 

«bygningskunst» kan det forklare Schirmers plutselige fravær i fagpressen. Mellom 1890 

og 1896 publiserte han ingenting i Teknisk Ugeblad. Så rykket han plutselig inn en hel 

rekke artikler. Foranledningen kan ha vært at han følte seg under angrep da en 

kritikeromtale av utstilte elevarbeider bemerket at nivået på undervisningen i de ulike 

klassene ikke så ut til å være tilpasset hverandre. Dette kunne neppe være gagnlig for en 

harmonisk utvikling hos elevene: «Men vi vil ligeså meget i håndverkets som i kunstens 

navn råbe et varsko i denne henseende. Enten op med den ene delen av undervisningen 

eller ned med den andre.»259 Ornamentklassen hadde allerede en dødsfiende i direktør 

Holter internt på skolen, som stadig anklaget Schirmer for å legge undervisningen på et 

for høyt nivå.260 Kanskje oppfattet han denne kritikken som et angrep utenfra og fant å 

måtte forsvare seg. Den ofte siterte artikkelen «Stil og stilløshed i bygningskunsten» kom 

på trykk kort tid etter kritikken, og den kan leses som et forsvar for Schirmers egen 

undervisning. Her beskrev han hvordan både eldre og samtidig byggekunst nå var blitt 

allment tilgjengelig gjennom en «tidligere i verden ukjendt, enorm publikation.»261 Gavin 

Stamp påpeker hvordan arkitekter i siste del av 1800-tallet kunne oppfatte det som sin 

tids tragedie som at de simpelthen visste for mye: «Architects were victims of the 

sophisticated antiqurian and historical understanding of the age; creative innocence and 

spontaneity were undermined by the inescapable historical sense.»262 Schirmer 

  

                                                 
257 Se løse ark med oppgaver. NB, Ms. fol. 1879g. 
258 Hermann Schirmer, «Attest til H. Grøntoft», Kristiania 24. februar 1898. Vedlegg til søknad om statens 

kunstnerstipend. Riksarkivet, RA/S-1021/E/Ed/0123/0001. 
259 A., «Den kgl. norske kunst og håndverkskoles udstilling af elevarbeider», Teknisk Ugeblad 14 (nr. 24, 

11.juni 1896). 
260 Parmann, Herman Major Schirmer og Tegneskolen: Et stykke norsk arkitekturhistorie, 46–47. 
261 Hermann Schirmer, «Stil og stilløshed i bygningskunsten», Teknisk Ugeblad 14, nr. 32 (1896): 254. 
262 Gavin Stamp, «‘How is it that there are no Modern Style of Architecture?’ ‘Greek’ Thompson versus 

Gilbert Scott», i Tracing Modernity: Manifistations of the Modern in Architecture and the City, red. Mari 

Hvattum og Christian Hermansen (London: Routledge, 2004), 107. 
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Ill. 18 Anette Wiese, Blomsterstudie, 17. april 1896. Nasjonalmuseet. 

 

  
Ill. 19 Holger Sinding-Larsen, Svineblom (senecio vulgaris), 27. november 1889. Nasjonalbiblioteket.  
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mente den store mengden tilgjengelige plansjeverk både var en velsignelse og en 

forbannelse:  

Virkningen er den at hvor det overordnede og tilretteleggende studium ikke måtte være 

tilstede og gjøre sig gjeldende i samfundet, der geråder det praktiske liv på vidvanke. Det 

griber hid og did blandt de talrige forbilder, efter tilfældig smag og endnu mere tilfældigt 

behag, og der opstår på bygningskunstens område en babylonsk sprogforvirring. 

Udviklingen leder herunder ikke mod stil, mod karakter, mod begrundet særpræg, men 

mod stilløshed, til et abracadabra, hvor den ene ikke forstår den anden og de færreste sig 

selv.263  

Denne lite tiltalende utviklingen måtte motarbeides. Schirmer mante fram et 

samfunnsøkonomisk skrekkscenario som konsekvensen av å bygge uten innsikt og var 

helt klar på hva som måtte være botemiddelet: «Modvegten er her alene at søge og finde 

i oparbeidelse af faglig forståelse, i udbredelse af saglig indsigt, i skole.»264 Formodentlig 

den skolen og undervisningen han selv sto for. Indirekte kan Schirmer i denne artikkelen 

ha advart mot de uoverskuelige konsekvensene av å blande seg inn i nivået på hans 

undervisning. 

Ornamentklassens studieturer 

Den aller første av Schirmers oppmålingsturer, i mai 1895, gikk ikke lenger enn til 

Frognerseteren. I juni samme året gikk en ny tur til Ringsaker kirke, en steinkirke fra 

1100-tallet (ill. 21). I 1896 var det også to kirker som ble målt opp, først Tanum kirke i 

Bærum, så Hedalen (Hitterdal) kirke (ill. 22). Først i 1897 fikk turene den formen de er 

kjent for, gjennom oppmålingen av Bjølstad (ill. 23). Det var altså ikke slik at det bare var 

storgårder fra 1700- og 1800-tallet som ble undersøkt, og det var heller ikke bare 

konstruksjoner i tre. Turen til Gran i 1901 var hovedsakelig konsentrert om Søsterkirkene, 

altså to romanske steinkirker. 

 Det kan likevel ikke være noen tvil om at Schirmer var opptatt av at elevene skulle 

lære trearkitekturen å kjenne. I 1895, før turene egentlig var kommet i gang, forsøkte han 

å skaffe undervisning i temaet. «Vor smukke og intelligente træbygningskunst er nu 

saagodt som en lukket bog for de bygningsstuderende her i landet» skrev han til 

departementet, og ba om midler til å ansette arkitekt Håkon Thorsen som lærer. 

Mangelen på spesialkompetanse på skolen gjorde at man var «henvist til at forbigå de 

rige og eiendommelige konstruktioner og former der i fortiden er fremvoxet paa norsk 

                                                 
263 Schirmer, «Stil og stilløshed i bygningskunsten», 254. 
264 Ibid. 
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grund, og som engang har havt almen gyldighed over hele vort land.» Brevet var 

underskrevet en rekke prominenser som Ernst Sars, Erik Werenskiold og Andreas 

 

 
Ill. 20 Arnstein Arneberg, Landskirke i normannisk stil, (1903-04). Nasjonalmuseet. 

 
Ill. 21 Holger Sinding-Larsen assistert av Emma Lindboe, Ringsaker kirkes vestfasade, 1895. Riksantikvaren.  
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Aubert i tillegg til Schirmer selv.265 Forsøket på å få Thorsen ansatt som lærer kan tyde på 

at Schirmer ikke anså seg selv som noen ekspert på den norske trearkitekturen. Thorsen 

derimot, mente han var den som kunne absolutt mest om temaet, både om stavkirkene 

og andre trekonstruksjoner fra middelalderen.266 Schirmers egen forskning og 

publisering dreide seg jo hovedsakelig om middelalderens steinbygninger. Antagelig 

støttet han seg til Eilert Sund de to første årene hvor gårdsbebyggelsen ble oppmålt. 

Både Bjølstad, som ble besøkt i 1897, og tre av de fire gårdene i Vågå oppmålt året etter, 

er omtalt i Om bygnings-skikken paa landet. Turene hadde ulike reisemål hvert år, det var 

ikke slik at man for eksempel reiste igjen og igjen til Bjølstad.267 

 Det var til sammen 134 elever som deltok på Schirmers berømte 

oppmålingsekskursjoner, i alt fjorten turer fordelt på tolv år (1895–99, 1901–03 og 1909–

12). Flere av deltagerne deltok både to og tre ganger.268 Deltagelsen var frivillig, turene 

ble jo arrangert på siden av skolebyråkratiet. Schirmers favoritter ble kanskje særlig 

oppfordret til å delta, i alle fall finnes det flere eksempler på at han har grepet inn når 

elevene ikke fikk samtykke hjemmefra til å reise.269 

 Gjennom turene ville Schirmer gi elevene kjennskap til eldre norsk kunst. Sinding-

Larsen beskrev oppmålingene som følger:  

Den eneste virkelig effektive vei var at føre de unge ut, saa de kunde se med egne øine, 

og under kynding veiledning gjøres fortrolig med, hvorfor og hvorledes de forskjellige 

former var opstaat. 

 Men ikke nok med det. 

 Et flyktig reiseindtryk delvis støttet ved løse skisser vilde ikke kunne danne nogen 

solid grundvold for det Schirmer vilde bygge op.  

 Alene gjennem den alvorlige indtrængen i detaljen som en omhyggelig 

undersøkelse og opmaaling kunde gi adgang til, vilde forstaaelsen vækkes for vor gamle 

bygningskunst og vort kunsthaandverk. 

 Derfor la Schirmer fra første færd sin plan for disse turene slik at formaalet var 

undersøkelse og detaljopmaaling av den gaard eller den kirke turen gjaldt, idet 

                                                 
265 Hermann Schirmer, Erik Werenskiold, J.E. Sars, Edv. Diriks, Andreas Aubert, Moltke Moe, Henrik 

Nissen, H.J. Huitfeldt-Kaas, Harald Olsen, Fredrik Olsen, Peter Blix til Kirke og 

Undervisningsdepartementet, Kristiania 3. desember 1895. NB, bs. 201. 
266 «Herr arkitekt H. Thorsen, der for nærværende vistnok er den indsigtsfuldeste og mest kompetente 

ligeovenfor deres konstruktion og dannelse, som ligeovenfor vor middeladerlige træbygningskunsts 

konstruktioner og former overhovedet». Schirmer, Femti daterede norske bygninger fra middelalderen, opførte i 

tiden 996 til 1531, 27. 
267 Se appendiks 1. 
268 Se appendiks 2. 
269 Thorbjørn Bassøes far for eksempel, la seg helt flat etter å ha mottatt et brev fra Schirmer. Han takket for 

de mottatte opplysningene og konkluderte med at det nå ikke kunne «blive Tale om at nægte Thorbjørn at 

følge med paa den paatænkte Studietur.» T. Bassøe til Hermann Schirmer, 29. april 1896. NB, bs. 201. 



 

 

87 

 

 
Ill. 22 Lilla Hansen, En gammel stol i koret på Hitterdal kirke, 1. juni 1896. Riksantikvaren. 

 
Ill. 23 Bredo Berntsen, Sval foran stuen på gården Bjølstad, 10. juni 1897. Riksantikvaren. 
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opmaalingen foretoges i stor maalestok og ‘med tilstræbt diplomatarisk nøiaktighet’ som 

Schirmer selv flere ganger sier i sine skrivelser om denne sag, idet tegningerne gjordes 

ferdig paa stedet saa den tegnende hadde gjenstanden for øie den hele tid.270 

Den tilstrebede objektiviteten i tegningene, «diplomatarisk nøiaktighet», er bare 

tilsynelatende. Også oppmålingstegningers registrerende karakter kan avsløre både 

hvordan tegneren oppfattet den studerte bygningen, og hvordan det var meningen at 

betrakteren skulle oppfatte samme.271 Noen av elevenes oppmålingstegninger er utført 

med en penneteknikk inspirert at Erik Werenskiold (ill. 24), eller med en akvarellteknikk 

som understreker den oppmålte bygningens alder og patina (ill. 25). 

 Siv Leden antyder at studieobjektene ble fordelt etter kjønn, at mennene målte 

opp hus mens de kvinnelige deltagerne konsentrerte seg om husflid og interiører.272 

Dette er ikke riktig. Turene begynte ikke å registrere husflid systematisk før i 1899, de 

første på Ellingsbø av Elisa Martens, som utdannet seg innen tekstil, ikke arkitektur (ill. 

26).273 For som Leden også påpeker, så ble turene ble etterhvert også åpne for 

tekstilstudenter.274 Kvinnelige arkitektelever målte opp bygninger på lik linje med sine 

mannlige klassekamerater (ill. 28). Av de 134 elevene som deltok på turene var 34 

kvinner, altså en fjerdedel.  

 Elevenes pedagogiske utbytte av turene var bare en del av motivasjonen for å 

arrangere dem, selve oppmålingstegningene var kanskje enda viktigere; studieturene var 

vel så mye et dokumentasjonsprosjekt som et pedagogisk prosjekt. Siden turene ikke var 

en del av skolens program, men snarere et privat initiativ, kunne Schirmer forbeholde 

seg eiendomsretten til oppmålingstegningene. Han var overbevist om verdien av en slik 

samling og hadde ambisjoner om at den skulle tilfalle et arkitektonisk museum «naar et 

saadant maatte blive oprettet.»275  

                                                 
270 Holger Sinding-Larsen, Utstilling av Herm. M. Schirmers samling av opmalinger av ældre norsk 

bygningskunst og kunsthaandverk, (Kristiania: Kristiania kunstindustrimuseum, 1914), upaginert. 
271 Bente Aass Solbakken, «Fortidens merkverdigheter», i Oppmåling av fortiden: Tegninger fra Riksantikvarens 

samling, red. Bente Aass Solbakken og Marianne Yvenes (Oslo: Nasjonalmuseet, 2012), 38–39. 
272 Siv Leden, «Hvorfor og hvordan tegningene ble til. Oppmålingens betydning for de første 

bygningsfredningene», i Schirmers elever i Gudbrandsdalen, red. Cecilie Skeide, Magnhild Apeland og Kjell 

Marius Mathisen (Lillehammer: Lillehammer kunstmuseum, 2009), 31. 
273 I folketellingen for 1900 er det oppgitt at hun var ansatt ved Det norske Billedvæveri: 

https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037045059208 
274 Parmann, Herman Major Schirmer og Tegneskolen: Et stykke norsk arkitekturhistorie, 47; Leden, «Hvorfor og 

hvordan tegningene ble til. Oppmålingens betydning for de første bygningsfredningene», 28–31. 
275 «Angaaende bidrag til overlærer Herm. M. Schirmers studiereiser med elever fra kunst- og 

haandverksskolen», Stortingsforhandlinger, dokument nr. 90 fra budgetkomiteen (1898/99). 

 



 

 

89 

 

 
Ill. 24 Carl Berner, Nore stugu på Kruke i Hedalen, 17. juni 1899. Riksantikvaren. 
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Ill. 25 Laura Lie, Fra Nordre stue på Søndre Harilstad i Hedalen, 19. juni 1899. Riksantikvaren. 

 

 
Ill. 26 Elisa Martens, Husflid fra Ellingsbø, (1899). Riksantikvaren. 
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Berettigelsen av arkitektoniske studier i hjemlandet 
Da Aubert argumenterte for lovfesting av studieturene, i februar 1899, sto Schirmer midt 

i et større slag med departementet og skolens ledelse. Han ble oppsagt i 1898, etter at 

Holter hadde sendt en strøm av klager til departementet. Stillingen ble lyst ledig. Enden 

på visa ble likevel at departementet konstituerte Schirmer.276 Holter hadde betraktet 

Schirmer som persona non grata lenge, men etter dette behandlet han ham nærmest som 

ikke-eksisterende. Parmann har påpekt at årsmeldingene heretter ikke oppga Schirmer 

som overlærer, men trykket en stiplet linje. Nederst på siden i liten skrift var det opplyst 

at departementet inntil videre hadde ansatt Schirmer som lærer i den øverste 

ornamentklassen.277  

 Det skal (ifølge Sinding-Larsen) ha vært Bjørnstjerne Bjørnson som tvang statsråd 

V.A. Wexelsen (1849–1909) til å gjeninnsette Schirmer.278 Noe av bakgrunnen for 

Bjørnsons inngripen var et bønnfallende brev fra Sinding-Larsen hvor han forsvarte 

Schirmer mot alle Holters anklager. Han forklarte hvordan skolens direktør og øvrige 

lærerkrefter hadde drevet skolen til jevn tilbakegang, men der fantes lys: «Op af denne 

Slaphed og Raaddenskap, som uværgerlig presenterer sig som Resultatet af hovedløs 

Administration hæver en Afdeling sig høit […]. Denne afdeling er Ornamentklassen, 

hvor der doceres Stil- og Formlære for Kunstnere og Haandverkere og som ledes af 

Herman M. Schirmer.»279 Etter flere siders detaljert referat av Holter og departementets 

idelige trakassering, konkluderte Sinding-Larsen med at om Bjørnson grep inn nå, så 

ville han «gjøre den gryende nationale Reisning i Bygningskunsten en uvurderlig 

Tjeneste. Thi vi kan ikke undvære Schirmer.»280  

 Det forelå planer både om å kontakte pressen, og dessuten fremtvinge en 

behandling på Stortinget, skrev Sinding-Larsen, og opplyste også («konfidentielt») at 

stortingsrepresentant Carl C. Berner var fullt orientert om saken, og ville gjøre sitt når 

den kom til Stortinget. Berner holdt ord. Dokumentet «Forestilling fra tidligere og 

nuværende elever af den norske kunst- og haandverksskole i Kristiania angaaende  

                                                 
276 Flere dokumentert i saken er trykt som tillegg til Norsk tidsskrift for haandværk og industri 6 (nr. 40, 6. 

oktober 1900), under tittelen «Korrespondence mellem departementet og forstanderskabet for den kg. 

kunst- og haandverkskole, vedrørende H. M. Schirmers forhold til nævnte skole.» 
277 Parmann, Tegneskolen gjennom 150 år, 256. Se også skolens årsberetninger fra og med skoleåret 1898-

1899. 
278 «‘Jeg kaldte Wexelsen til mig her på hotellet og han var stor da han kom, men Gud skal vite han var 

liten da han gikk’, sa Bjørnson. ‘Ja, Far var fæl med ham’, sa Bergljot Ibsen – ‘Da Far hadde tvunget ham til 

å gjeninnsette Schirmer, fulgte han til døren, klappet ham på skulderen og sa: Det er hvad jeg alltid har 

sagt om Dem, Wexelsen, De er en seminarist.» Holger Sinding-Larsen sitert etter Parmann, Herman Major 

Schirmer og Tegneskolen: Et stykke norsk arkitekturhistorie, 48. 
279 Holger Sinding-Larsen til Bjørnstjerne Bjørnson, Kristiania 17. desember 1898. NB, bs. BB 2.  
280 Ibid. 
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Ill. 27 Schirmer-elever i ferd med å måle opp gården Bjørnstad i 1898.Foto: ukjent/ Riksantikvaren. 

 

 
Ill. 28 Laura Lie på Søndre Harilstad i 1899. Den mannlige eleven er ukjent. Foto: ukjent / Riksantikvaren. 
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skolens forhold» ble videresendt til skolens forstanderskap i stedet for til 

stortingsbehandling, men Berner klarte likevel å bringe det på bane under behandlingen 

av budsjettbevilgninger til skolen, og han gjorde det nokså ubehagelig for statsråd 

Wexelsen.281 

 Umiddelbart etter budsjettdiskusjonen gikk Stortinget over til å behandle et 

forslag om økonomisk støtte til Schirmers studieturer, noe som skulle bli en langtrukken 

drøfting. Dette forslaget var sendt inn av en rekke prominenser som Gerhard Munthe, 

Fridtjof Nansen, Erik Werenskiold og Andreas Aubert.282 Forslaget fremholdt hvor 

viktige oppmålingsturene var, både av bygningsteknisk og kunsthistorisk art. Dette var 

en helt åpenbar støtteerklæring til Schirmer, og i forhandlingene kommenterte Wexelsen 

nokså surt forslagsstillernes fremgangsmåte, nemlig å sende dokumentet rett til 

Stortinget i stedet for til departementet: «dette er gaaet ud og sat frem paa denne maade 

af primus motor i en bestemt hensigt, derom er der ingen tvivl.»283 For faktum var at 

overlærer Schirmer var oppsagt fra skolen fra juli 1899, og dette forslaget var en 

snublestein Schirmer-tilhengerne la ut for departementet og skoleledelsen. Det er 

interessant at det synes som om studieturene, som jo var et ganske nytt fenomen, faktisk 

var det som reddet Schirmer til slutt. Det var disse turene som ble trukket fram som 

umistelige.  

 På et tidspunkt virker det som om omgivelsene var mer opptatt av å gjennomføre 

turene enn Schirmer var selv. I følge Sinding-Larsen oppnådde turene «statsbidrag» (det 

vil si at departementet øremerket midler i skolens budsjett) i 1898, 1901–1903 og 1911–

1912.284 I 1903 skrev Werenskiold (som hadde trådt inn i skolens direksjon) et irritert brev 

til Schirmer og ba ham om øyeblikkelig lage en plan for årets tur, og minte dessuten om 

at dette ikke var Schirmers personlige sak men «en hel bevegelse».285 Det ble arrangert en 

tur dette året, men det var den siste på lenge. Hvorfor det var en pause på åtte år i 

rekken av turer er ikke kjent. En mulig forklaring kan være at Schirmer, etter i et tiår å ha 

                                                 
281 «Ang. bev. til kunst- og haandverkskolen i Kristiania», Stortingsforhandlinger, nr. 215 (1898/99). Selve 

dokumentet er trykket i Norsk tidsskrift for Haandverk og Industri 5 (nr. 18, 6. mai 1899): 140–143. 
282 De øvrige signaturene var Eilif Peterssen, Gustav Storm, Heinrich Jürgensen, Bredo Greve, Ole Stein, 

Peter Blix, Olaf Due og Kr. Sinding-Larsen og det var datert 17. april 1899. Stortingsforhandlinger, 

Dokument nr. 90  fra budgetkomiteen (1898/99). 
283 «Ang. bidrag til overlærer H. Schirmers studiereiser», Stortingsforhandlinger, nr. 216, , (1898/99): 1717. 
284 Sinding-Larsen, Utstilling av Herm. M. Schirmers samling av opmalinger av ældre norsk bygningskunst og 

kunsthaandverk, upaginert. 
285 «Biong sa De ikke har indlevert forslag til studiereise med elevene og ikke vilde gjøre det. De må gjøre 

det øieblikkelig, ellers er alt tabt. Ellers har jo Holter og Schröder ret – [....] Nu allerminst må De fire. Gjør 

nu istand Deres plan straks og send den ind. Det er jo for disse reisers skyld jeg vesentlig sider i 

forstanderskabet. […] Husk på et det ikke er Deres personlige sag det gjælder her, men det er elevene og 

arkitektur, og man slipper ikke en hel bevegelse fordi man beredes mod ubehageligheder!» Erik 

Werenskiold til Hermann Schirmer, 29. mars 1903. NB, bs. 201. 



 

 

94 

 

investert store krefter i undervisningen, nå hadde oppmerksomheten vendt et annet 

sted. I 1899 ble han formann i Fortidsminneforeningen.  

 Offentlighetens interesse for studieturene, sterk nok til å merittere en debatt på 

Stortinget, var ikke kommet helt av seg selv. Schirmer gjorde sitt for å promotere dem, 

ivrig sekundert av Sinding-Larsen. Tegningene fra turen til Bjølstad i 1897 ble utstilt 

samme år, tegningene fra sommeren 1898 ble vist på Blomqvist følgende vinter.286 Det 

var denne utstillingen som fikk Aubert til å gå inn for lovfesting. Han rapporterte om 

«en høst så rik, i forskjellige former av bygningskunst og håndværk, et udbytte så 

talende, at alle, som har følelse for norske kunstvilkår, må forstå.»287 

 Vinteren 1898 holdt Schirmer foredraget «Berettigelsen af arkitektoniske 

studiereiser i hjemlandet» i Yngre Arkitektforening. Foredraget ble seinere trykt i den 

eneste utkomne utgaven av YAFs tidsskrift, som en av to hovedartikler.288 Den andre 

hovedartikkelen skulle handle om Carl Berners og Thorvald Borgersens oppmålinger fra 

sommeren 1899. De to var nemlig vinnerne av YAFs nyopprettede stipend til studier i 

hjemlandet. (Stipendfondet ble etablert ved at YAFs medlemmer forpliktet seg til å avgi 

fem prosent av eventuelle konkurransepremier.) Stipendmidlene ble brukt til å delta på 

Schirmers studiereise til Hedalen i Gudbrandsdalen før de reiste over Lom til Vågå for å 

studere kirken.289 Tegningene fra denne turen med tilhørende tekst var tenkt trykt rett 

etter Schirmers artikkel; nærmest som en illustrasjon på Schirmers teorier, og også som 

en slags propagandering. Hoveddelen av tidsskriftet var redigert av Schirmer selv.290 

Han hadde bestemt at hans egen artikkel skulle åpne heftet, med Berners og Borgersens 

rett etter. Berner var enig, og mente dette var naturlig da «da vor Tur jo paa en Maade er 

en Fortsættelse.»291  

 Artikkelen om stipendiereisen kom aldri på trykk. Berner gjorde det klart for 

Schirmer at tidsfristene var umulige å overholde, og at de heller fikk levere til neste 

nummer (som aldri kom). La heller Biong fylle det første heftet, skrev Berner. Han hadde 

kommet tilbake til Kristiania etter en studiereise i England og «har meget paa Hjærte.» 292 

Dermed fikk ikke heftet den sterke promoteringen for «arkitektoniske studier i 

                                                 
286 Blomqvists udstillingslokale, «Katalog over opmaalinger af gamle Guldbrandsdalsgaarde udførte ved 

Arkitekt Herm. M. Schirmers studiereise med elever fra ‘Kunst- og Haandværkskolen’ sommeren 1898», 

januar 1899. Et eksemplar ligger i NB, Ms.fol. 1581. 
287 Aubert, «Vor bondekulturs overlevering og Herman M. Schirmers initiativ», 173. 
288 Schirmer, «Berettigelsen af arkitektoniske studiereiser i hjemlandet». 
289 «Stipendier for studiereiser i hjemlandet», Yngre Arkitektforenings Publikationer 1, nr. 1 (1900): 20. 
290 Redigerte prøvetrykk av to av artiklene er bevart blant en mengde andre papirer på Riksarkivet, og 

korrespondanse med Carl Berner og Marie Karsten antyder at det var Schirmer som hadde siste ordet. 

Riksarkivet, RA/EA-5930/T/T066c/0092; NB, bs. 201. 
291 Carl Berner til Hermann Schirmer, Fredriksværn 14. august 1899. NB, bs. 201. 
292 Ibid. 
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hjemlandet» som var tenkt. Schirmers tekst har likevel blitt lest og referert til en mengde 

ganger. Artikkelen er en slags Schirmers reader's digest. Den inneholder få nye poenger, 

men gjentagelser og polemiske omformuleringer av allerede publiserte standpunkter og 

doktriner. 

Kjedens siste ledd 

Samtidig stil og mangelen på samme ble ofte og heftig diskutert.293 Schirmer har også 

blitt tillagt en del oppfatninger om temaet, men en undersøkelse av tekstene hans viser at 

de i overraskende liten grad handler om samtidig arkitektur. Han nevner likevel noen 

estetiske preferanser, som enkelhet og få ornamenter. Hans kritikk av dragestilen synes 

ikke egentlig å grunnes i at han ikke likte denne type ornamenter, men at de ble brukt 

typologisk feil:  

Men når hver gavl, stor eller liden, enhver vindski, ethvert vindusbord har erholdt sitt 

dragehoved, eller sit par sådanne, enten bygningen er bestemt til beboelse, til stald, fjøs 

eller privet, ethvert gesimsbord og enhver fylding er bleven udstyret med 

drageslygninger, når hele museet er anbragt, da er det ikke mere at vinde ad den vei, og 

man kommer ganske naturlig tilbake til sig selv, til det som er kjernen, den omtenkte 

materialbehandling og de enkle gode propotioner, zymmetria, som Hellenerne kaldte det, 

med en ornamental effekt her og der, hvor leiligheden er gunstig og den kan gjøre 

virkning.294 

Videre i samme tekst skrev han om steinarkitektur, at våre lokale steinsorter er 

vanskelige å behandle plastisk. I stedet for å ty til puss, mente han det bare var en 

løsning på dette: «at slippe detaljernes masse, at hengive sig til enkelthed, men hvor da 

også den kunstneriske formgivende evne rigtig kommer til sin ret. Den drukner ikke i 

mangfoldighed.»295 Dette kan leses som et progressivt skritt i retning modernismen, men 

like gjerne som en nostalgisk lengsel. Han beskrev middelalderarkitekturen i Norge på 

akkurat samme måte, som preget av harde steinsorter og derfor med en enkel og 

behersket detaljering.  

 Det synes som at der Schirmer avslørte estetiske preferanser i forhold til 

samtidsarkitekturen beskrev han også middelalderske forbilder. Dragestilen og andre 

kreative varianter på tradisjonelle motiver fant han antagelig provoserende i det de 

avvek for sterkt fra den historiske fasiten, det vil si den allerede eksisterende nasjonale 

arkitekturen. Schirmer insisterte på nærhet til forbildene, han var nok ikke den som 

oppfordret til eklektisk gjendikting og nyskapning. «Å avdekke bygningshistorien dreier 

                                                 
293 Lending, Omkring 1900, kapittel 6. 
294 Schirmer, «Materialets indflydelse i stilistisk henseende», 270. 
295 Ibid. 
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seg for Schirmer så å si om å spa den samme historien opp av bakken» hevder Mari 

Lending.296 Dette er kanskje en litt urettferdig karakteristikk av Schirmers 

arkitekturhistoriske virksomhet, da han ikke var så overbevist om den norske 

arkitekturens autonome karakter som han seinere har blitt beskyldt for å være.297 Han 

trodde nok ikke bygningshistorien bare kunne spas opp av bakken, men det spørs om 

ikke han mente at nasjonal stil nærmest kunne innhentes på den måten. 

 Schirmers nasjonalistisk motiverte aktivisme for å gjenoppvekke middelalderens 

bygningskultur var ikke noe sært fenomen. En interessant parallell er Hubert Stiers 

(1838–1907) kamp for å gjenoppvekke den tyske renessansen. Klimaet i det nylig forente 

Tyskland oppmuntret til konstruksjon av en forestilt tysk kultur uavhengig av 

fremmende impulser. Moderne tysk identitet måtte sikres gjennom en kontinuerlig 

tradisjon, hevdet Stier. Schwarzer har påpekt at Stier mente den historiske modellen for 

et forent Tyskland bare kunne finnes i den siste perioden Tyskland hadde vært kulturelt 

autonomt, nemlig 1500-tallet.298 De samme mekanismene som fikk Schirmer til å sky 

renessansen gjorde altså epoken til den eneste som kunne fungere som et legitimerende 

formspråk for Stier. Han var opprinnelig Berlin-arkitekt, men i 1880-årene underviste 

han i Hannover sammen med Conrad Hase. Ironisk nok kan han ha undervist norske 

arkitekter, og dermed inspirert til noen av bygningene tegnet i tysk/nordisk 

nyrenessanse i Kristiania, de samme som Schirmer fikk frysninger av.  

 Studieturene til Schirmer hadde to målsetninger – de skulle både bidra til å 

dokumentere den norske byggeskikken, og gjøre en ny generasjon arkitekter kjent med 

denne allerede eksisterende men bortgjemte nasjonale stilen som forrige generasjon ikke 

hadde visst om: «At der forefandtes en hjemlig, levende stil havde de ingen idé om.»299 

Som Sars skrev: «Bondesamfundet var ved sin Oprindelse og sine Traditioner det egte-

nationale; men dets Nationalitet var som en død Skat, et Arvesølv, gjemt under Laas og 

Lukke og som med alt sit Værd kan være verdiløst, fordi det ikke kommer i 

Cirkulation.»300 Fortsatt var situasjonen nokså nedslående, det meste som ble bygget som 

nasjonal stil var uekte: «Det bygges under dette mærke ret hyppig ting, der søger sin 

adkomst til norskhed i en misforstaaet ydre dekoration. […] – en kunst uden sjæl, mere 

fremmed i Norge nu, end de udenlandske turister, for hvem den tilvirkes.»301 Denne 

                                                 
296 Lending, Omkring 1900, 126. 
297 «Thi den norske stil er, saalidt som nogen anden stil, bleven til uden paavirkning udenfra. Idelig og 

altid vil man, under studiet af dens forhaandenværende frembringelser, støde paa momenter, der peger ud 

over landets grændse, har sine rødder fjernt fra de steder, hvor vi opdager dem.» Schirmer, «Berettigelsen 

af arkitektoniske studiereiser i hjemlandet», 4. 
298 Schwarzer, German architectural theory and the search for modern identity, 76. 
299 Schirmer, «Berettigelsen af arkitektoniske studiereiser i hjemlandet», 3. 
300 Sars, Historisk Indledning til Grundloven, 107. 
301 Schirmer, «Berettigelsen af arkitektoniske studiereiser i hjemlandet», 4. 
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kritikken av dragestilen, som også ble gjentatt i andre sammenhenger, var ikke rettet mot 

bruken av drageornamenter i seg, men hvordan de ble brukt. Resultatet havnet for langt 

unna de formale forbildene; et hus i dragestil var ikke en lenke i nasjonens arkitektoniske 

kjede og representerte ikke den nødvendige kontinuiteten til middelalderen.  

 

 
Ill. 29 Holger Sinding-Larsen, Utkast til en landeiendom, juli 1896. Nasjonalbiblioteket. 
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«I National retning» 

I 1897 skrev Schirmer artikkelen «Hjemme». Dette er et av få eksempler på at han skrev 

konkret om samtidsarkitektur. Også i denne artikkelen nevnes indirekte kjerneform og 

kunstform, hvordan norske motiver ble applisert på unorske hus: «Norsk skulde 

imidlertid stilen være, og så plukkede man sammen hist og her fra endel gamle 

ornamentale motiver, uanseet deres oprindelige bestemmelse og anvendelse, særlig 

dragehoveder og drageslygninger, altså rent ydre ting, hvilke man anvendte i rigelig 

fylde på bygninger, der ellers i alt væsentlig hidhørte fra Hanover og Berlin.»302 Altså, en 

norsk-inspirert kunstform ble tredd ned over en tysk kjerneform. Det var ikke veien å gå, 

og Schirmer anførte at han hadde sett enkelte lovende tendenser, «at man ikke 

vedblivende vil slå sig til-tåls med skinnet alene.» Som et vitnesbyrd om denne lovende 

utviklingen pekte han på en tegning av et våningshus til en gård som Sinding-Larsen 

viste på Høstutstillingen (ill. 29):  

Her er hele den moderne dragefamilie ganske forsvunden. Men der er kommen i stedet 

den brede enkelhed i behandlingen, som vi kjender igjen fra oppe i dalen, hvor den 

tiltalende virkning fremkommer alene ved gruppering af de enkelte bygningsdele, der 

ikke stiller andre fordringer, end at være velbyggede. Her er vi hjemme! […] Det viser 

tillige, at det er propotionerne, som er de afgjørende, massernes forming, ikke af det mere 

eller mindre rige ornamentale udstyr, der ved den kunstneriske vurderen er af 

underordnet vegt.303 

Det var neppe tilfeldig at det var nettopp Sinding-Larsen som gjenreiste den norske  

kjerneformen. Tidligere hadde han fortalt Schirmer om at han jobbet med tegninger til 

landlige hus «i national Retning, saadan som jeg tænker mig den.»304 Noen år seinere 

oppførte han sitt eget sommersted Kroken ved Prestskjær i Bunnefjorden og tegnet 

antagelig også husene på naboeiendommene. Disse er realiserte versjoner av hans tenkte 

landlige hus, fremhevet av Carl Berner som godt arbeid, det første eksempelet på 

innarbeidede motiver fra dalene.305 Som Eldal har påpekt, har Sinding-Larsens tidlige 

arbeider i «nasjonal stil» blitt oversett til fordel for Arnebergs.306 

                                                 
302 Hermann Schirmer, «Hjemme», Teknisk Ugeblad 15, nr. 12 (1897): 100. 
303 Ibid. 
304 Holger Sinding-Larsen til Hermann Schirmer, Kristiania 11. juli 1896. NB, bs. 201. 
305 Berner, «Brytninger i moderne norsk arkitektur», 39. Dessverre var Berner og Sinding-Larsen røket 

uklar på dette tidspunktet, og sistnevnte nektet Berner å låne tegninger til å illustrere artikkelen. 
306 Eldal, «Dragestilen: søken etter en nasjonal arkitektur», 66–68. 



 

 

99 

 

 Et annet interessant arbeid er den norske paviljongen ved verdensutstillingen i 

Paris i 1900. Konkurransen ble utlyst i 1898 og var kanskje den første som ba om en 

monumental og nasjonal bygning og i tre med «anvendelse af norske motiver».307 Det  

 

 
Ill. 30 Holger Sinding-Larsen, Paris 1900, 1898. Nasjonalmuseet 

 
Ill. 31 Fra Nasjonenes gate på verdensutstillingen i Paris 1900. Fra venstre: Storbritannias paviljong, Belgias 

paviljong, Norges paviljong, Tysklands paviljong, Spanias paviljong. 

 

                                                 
307 «Konkurrence om plan til ‘Norges pavillon’ ved Pariserudstillingen 1900», Teknisk Ugeblad 16, nr. 36 (8. 

september 1898): 489. 
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kom inn ti utkast, hvorav førstepremien gitt til Sinding-Larsen for Paris 1900 (ill. 30).308 

Paviljongen rommet en utstilling om fiske og sport og Brita Brenna har hevdet den «viste 

en nasjonal sjel med maskuline dyder: kamp mot naturen og vekst gjennom 

vitenskap.»309 

 Norges paviljong var den sist påbegynte av alle de ulike lands paviljonger i Rue 

des Nations langs Seinen, ble det meldt, men også den som ble først ferdigstilt.  Den ble 

bygget av Thams & Co i Trondhjem, demontert og flatpakket, for så å monteres på tomta 

langs elva under ledelse av Christian Thams.310 Han og Sinding-Larsen hadde et godt 

forhold, etter å ha samarbeidet, formodentlig på lignende måte, med paviljonger til 

utstillingen i Stockholm i 1897. 

 Paris-paviljongen var først og fremst laget med tanke på å bli sett fra Seinen. Den 

var i to og en halv etasje med saltak og takryttere. Mot elva var det en arkade i første 

etasje og langsgående balkong med svalgangspreg i andre etasje. Selv om paviljongen 

med stiliserte dyreornamenter, takryttere og kirkelignende interiør kan gi assosiasjoner 

til en slags abstrahert stavkirke trer dette aspektet i bakgrunnen på grunn av 

fargesettingen. Hele paviljongen var rødmalt, men hvite vindusomramninger, grønt tak 

og grønne ornamenter. «Det virker kanskje litt stærkt, men tager seg kjækt og friskt ud» 

ble det rapportert i pressen.311 Interiøret var i hvitt og grønt med et stort maleri av 

Thoralf Holmboe på fondveggen.312 Sinding-Larsens knallrøde trekonstruksjon lå 

mellom de grandiose paviljongene til Belgia og Tyskland, og gjorde inntrykk på flere. 

Kritikkene var blandet, de utenlandske stort sett gode, de norske noe mer forbeholdne.313 

Hermann Muthesius var imponert over flere av de nasjonale paviljongene, den finske for 

eksempel beskrev han som helt moderne arkitektur skapt ved å bruke gamle finske 

motiver.314 Av enda høyere kunstnerisk betydning var den svenske og den norske 

paviljongen fortsatte han, og beskrev det norske huset som enkelt og tiltalende, oppført i 

landets treskikk. Han fant at hele bygningen åndet av Skandinavias friskhet.315 

                                                 
308 2. premien gikk til Finn Knudsens For Norges land og folk og 3. premien til Sverre Knudsens Norge – Paris. 

«Norges pavillion ved verdensudstillingen i Paris. Juryens bedømmelse» Teknisk Ugeblad 16, nr. 52 (29. 

desember 1898): 697–700. 
309 Brita Brenna, Verden som ting og forestilling: Verdensutstillinger og den norske deltagelsen 1851–1900, (Oslo: 

Universitetet i Oslo, 2001), 453. 
310 «Norges Pavillon i Paris», Nordisk Tidende, 19. april 1900. 
311 Ibid. 
312 «Norges pavillon på Pariserudstillingen», Aftenposten, 16. mai 1900. 
313 Brenna, Verden som ting og forestilling: Verdensutstillinger og den norske deltagelsen 1851–1900, 455. 
314 «Unter Verwertung alter heimischer Motive ist ein ganz moderne Architektur Werk geschaffen.» 

Hermann Muthesius, «Die kleinen Bauwerke der Pariser Weltausstellung», Centralblatt der Bauverwaltung 

20, nr. 71; 73 (1900): 442. 
315 «Von höherer künstlerischen Bedeutung sind schließlich noch die Hauser Schwedens und Norwegens. 

[…] Das Norwegische Haus befindet sich östlich neben dem Deutschen Hause und ist von dem 
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 Da utstillingen var over ble paviljongen sendt til Bygdøy, hvor den tjente som 

restaurantbygning ved den kulturhistoriske utstillingen i 1901 før den etterhvert ble 

revet. Enkelte ornamenter er bevart og tatt inn i Folkemuseets samlinger. 

 Paviljongen kan ses som et forsøk (om enn famlende) på å omsette Schirmers 

teorier til en moderne ikke-varig typologi. Et annet eksempel er Ullensaker herredshus som 

ble tegnet omtrent samtidig (ill. 33). Herredshuset bør også regnes om et tidlig resultat 

av Schirmers undervisning; et forsøk på å gjenreise en norsk arkitektur gjennom nitide 

studier av en valgt tradisjon – en empirisk basert arkitektonisk nasjonalisme.  

 

 
Ill. 32 Holger Sinding-Larsen, Norges paviljong i Paris, 1900. Norsk Teknisk Museum.   

                                                 

Architekten Sinding Larsen erbaut. Es ist ein einfacher, aber in seiner Sachlichkeit wohltuender Bau in den 

Holzformen des Landes, dessen Inneres hauptsächlich durch eine ganz in Holz gestaltete Mittelhalle 

hervorragt, um die sich die Ausstellungsräume durch zwei Stockwerke angliedern. Im ganzen Bau ist 

einen kräftige Bemalung in der nordischen Art durchgeführt, die den reinen Landhauch Skandinaviens  

athmet.» Ibid. 
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Ill. 33 Holger Sinding Larsen, Ullensaker herredhus, ca. 1899. Riksantikvaren. 
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4. Det normanniske og det samtidige England 

På 1890-tallet begynte Hermann Schirmer å anbefale elevene sine å avslutte utdannelsen 

sin i England, i stedet for Tyskland. «Bruddet med Tyskland» er skrevet inn i den norske 

modernismens historie som et avgjørende moment, men hva var egentlig Schirmers 

ambisjon med å argumentere for, og forsøke å anspore til et slikt brudd? Kan hans 

motivasjon ha vært nostalgisk heller enn progressiv? I dette kapittelet skal jeg først 

diskutere Schirmers teoretiske begrunnelse for å ønske et brudd med tysk innflytelse, og 

deretter belegge hvordan han faktisk forsøkte å oppnå dette.  

Kulturkretser 

Fra vikingtiden og gjennom hele sagatiden hadde Norge vært del av en engelsk 

kulturkrets, hevdet Schirmer, og han mente dette forholdet var av avgjørende betydning. 

I forbindelse med overlærerposten i den nyopprettede ornamentklassen ble han, i 1886, 

tildelt et stipend for å studere tegneundervisning utenlands. Han valgte å reise til 

London. I reiserapporten begrunnet han valget, ikke med hva slags tegneundervisning 

som ble bedrevet ved skolene der, men med en innsikt han hadde opparbeidet gjennom 

studier av middelalderen. Han hadde forstått, skrev han, at det var «indlemmelsen i og 

opdagelsen af den irske, den angliske, den frankiske civilisation, der gjorde os til et 

historisk folk, og denne forbindelse opretholdes og florerede saalænge selvstændigheden 

stod ved magt; men den brødes da selvstændigheden sank sammen».316 Norge hadde 

altså tilhørt denne spesifikke kulturkretsen da nasjonen sto på høyden som en 

selvstendig og betydelig maktfaktor. Seinere, via Danmark, ble landet en del av den 

mellomeuropeiske og tyske kulturkrets («med faldet blev vi ført ind paa nye baner»).  

 For Schirmer var tysk påvirkning i norsk arkitektonisk kultur nettopp en «uekte 

lodning», slik Henrik Wergeland (1808–1845) formulerte det i 1834: «Vort Norge og 

Fortidens Norge synes som to afbrudte Halvringe, der passe paa det nøieste isammen; 

Mellemalderen kun som den uægte lodning, som vi bryde væk forat hele de ægte led.»317  

Schirmers syn på tysk innflytelse nærmest som en infeksjon, ser ut til å ha utviklet seg i 

løpet av 1880-tallet. Et av sykdomstegnene var den omfattende bruken av tegl, et unorsk 

materiale som trengte seg inn sørfra: «Tegl som hovedmaterial brændtes og brugtes som 

                                                 
316 Hermann Schirmer, Rapport om det artistiske undervisningsværk i Storbritannien og Irland, (Kristiania: Den 

Kongelige Kunst- og Haandverksskolen, 1887), 113. 
317 Henrik Wergeland, «Tale ved en borgerfest i Eidsvold Til Forfædrenes Minde», i Henrik Wergeland 

Samlede Skrifter, red. Didrik Arup Seip og Herman Jæger (Kristiania: Steenske Forlag, 1924), 97-98. 
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bekjent, ikke her i landet i ældre tider. […] Ellers kom tegl først til mere udbredt 

andvendelse i dansketiden, efter dansk forbillede og da i byerne, hyppig, kanskje 

hyppigst som importeret vare. Altså i følge med at byerne svigtede sit ældre 

kulturgrundlag og gled over på det danske.»318  

 Da Norge gjenvant sin suverenitet i 1814 og igjen opprettet en egen 

statsadministrasjon, ble ikke de gamle båndene til England tatt opp igjen; tvert imot, 

hevdet Schirmer, i begynnelsen grep man heller fastere tak i den etablerte tyske 

forbindelsen. Nå derimot, mot slutten av 1800-tallet, så han en endring; han sporet en 

vestlig retning hos «kulturarbeidets foregangsmænd og banebrydere». Grunnen måtte 

være, mente han, at «at vi er ifærd med atter at indtage vor tidligere stilling.»319 En 

sterkere tilknytning til England kunne altså leses som en indikator på nasjonens 

helsetilstand. Det synes som om Schirmer så en korrelasjon mellom grad av forbindelse 

med England versus Tyskland og nasjonens tilstand som henholdsvis sterk eller svak.  Jo 

nærmere England, desto sterkere nasjon og omvendt. Denne diagnostikken synes å ha 

lagt føringer for både undervisningen og forskningen hans så lenge han levde.  

 Dette var ikke bare en analyse av historiske betingelser; Schirmer syntes å mene at 

korrelasjonen fortsatt var gyldig. Derfor mente han også at det var helt nødvendig å 

bryte alle bånd til Tyskland og å gjenopprette forbindelsen med England. Kort sagt var 

Schirmers agenda å gjenreise det gloriøse norrøne Norge ved å mime storhetstidens 

kulturelle kontekst. Han oppfordret elevene sine til å studere i England, lære den 

normanniske arkitekturen å kjenne og bruke den i egne arbeider. På denne måten ville 

han nærmest utradere sporene etter den nedbrytende og korrumperende dansketida og 

reparere og gjenopplive den kulturelle kretsen Norge egentlig tilhørte. 

Schirmers utsikt 

I siste halvdel av 1880-tallet publiserte Schirmer løpende om middelalderens 

bygningskunst. Kristkirken i Nidaros (1885) er antagelig den første teksten hvor Schirmer 

eksplisitt drøfter normannisk stil. Temaet ble ytterligere utdypet i den ambisiøse studien 

«Udsigt over studiekretsen for oppklaring av vor middelalderlige bygningskultur» som 

han publiserte i Nyt tidsskrift året etter.320 Tittelen («udsigt») er kan hende en hilsen til 

tidsskriftets redaktør, Ernst Sars.321  

                                                 
318 Schirmer, «Materialets indflydelse i stilistisk henseende», 269. 
319 Schirmer, Rapport om det artistiske undervisningsværk i Storbritannien og Irland, 114. 
320 Schirmer, «Udsigt over studiekretsen for oppklaring av vor middelalderlige bygningskultur». 
321 Artikkelen skulle tydeligvis belegge forskerkompetanse i søknaden om et stipend. «Men hvorledes skal 

jeg legitimere min Competence ligeoverfor de høye herrer af collegiet, og godtgjøre at dette er led i en 
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 «Udsigt …» er en slags oversikt over norsk middelalderarkitekturs genetiske 

opphav, en forsøk på en «rationel behandling av vor middeladerligen bygningskultur til 

erhvervelse af et samlet overblik over dens rødder til de forskjellige tider og dens 

udviklingsgang».322 Med denne artikkelen ville altså Schirmer skrive den norske 

middelalderarkitekturen inn i en internasjonal sammenheng, og kartlegge hvordan 

vikingtiden og middelalderens politiske geografi hadde påvirket byggekunsten:   

Paavirkningen fra en videre kreds gjør sig altid gjældende selv under de mest afsondrede 

vilkaar. Hvor levende maa da ikke paavirkningen optræde, hvor ikke alene de 

geografiske forhold som hos os har lagt folk og land aabent for paavirkning fra en vid 

udenforliggende kreds, men hvor tillige folkets bestræbelse i tiden for dets kraftigste 

udvikling i fremtrædende grad var rettet udadtil paa den maade at det skjød ud over 

havet, som var oldtidens fra evigheden planlagte hovedfærdselsvei, lange fangarme i 

enhver retning, og som dannede lige mange kanaler for tilbagevirkende kulturindflydelse 

fra det vide omraade, over hvilket det bredte sig.323 

Noen år seinere publiserte Schirmer artikkelen i en utvidet utgave, på tysk.324 Denne 

versjonen var illustrert med et kart som illustrer hvilke områder norske vikinger hadde 

helt eller delvis kontroll over rundt år 1000 (ill. 34). Schirmer argumenterte med at en 

forståelse av den norske byggeskikken betinget et overblikk over hvorfra den til enhver 

tid mottok impulser: «hvorledes vi til alle disse tider dannede en gren af en større 

samtidig kulturstamme, hvorunder forbindelsen […] kom til at øve den stærkere 

indflydelse paa vor bygningskultur.»325 Over flere sider beskrives det hvordan vikingene 

la store landområder under seg, særlig med henvisning til Gustav Storms Kritiske bidrag 

til vikingtidens historie (1876). Den realhistoriske bakgrunnen var avgjørende presiserte 

Schirmer, for å forstå utbredelsen av kirkebygningskunsten.326 Dette var også 

bakgrunnen for en smule imperialistisk historieskrivning, Schirmer erklærte flere verker 

på de britiske øyer for norsk arkitektur, både i denne artikkelen og i oversikten Femti 

daterede norske bygninger fra middelalderen, opførte i tiden 996 til 1531 fra året etter.327 

 

                                                 

sammenhengende studieplan? Jeg havde tænkt at gjøre dette ved hjelp af den opsats med hvilken jeg nu 

har plaget Dig saa vedholdende […]». Hermann Schirmer til Ernst Sars, 14. januar 1886. NB, bs. 36.  
322 Schirmer, «Udsigt over studiekretsen for oppklaring av vor middelalderlige bygningskultur», 176. 
323 Ibid., 181. 
324 «Der Studienbezirk zur Aufklärung der norwegischen mittelaterlichen Baucultur», Zeitschrift für 

Bauwesen 39, nr. 1–3 (1889). 
325 Schirmer, «Udsigt over studiekretsen for oppklaring av vor middelalderlige bygningskultur», 406. 
326 Ibid., 195. 
327 Schirmer, Femti daterede norske bygninger fra middelalderen, opførte i tiden 996 til 1531. 
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Ill. 34 Hermann Schirmer, Dauerende Stellung der Norweger ums Jahr 1000, 1889 

 

Import og eksport 
Det gikk lang tid fra vikingene først dro i vesterled til det ble bygd kirker i Norge, 

poengterte Schirmer: «Nordmændenes første møde med den anglo-irske kirkelige som 

med deres øvrige bygningskultur bestod i grundigen at herje den og lægge den øde, 

hvor de støtte paa den.»328 Kristendommen kom fra den irske og angelsaksiske verden, 

og de første små kirkene var av irsk type, mente han. Den tidlige kirkebygningskunsten 

var altså importert fra de britiske øyer. Etter at Vilhelm Erobreren hadde lagt England 

under seg, derimot, var det den normanniske stilen som dominerte, både i England og 

Norge. Nå ble det mer komplisert, for det normanniske var ikke bare en import. Stilen 

hadde en norrøn kjerne, den var i seg selv et resultat av tidligere eksport.  

 Etter grunnleggelsen av hertugdømmet i Normandie, da vikingene «var blevne 

borgere i det land, som de til da havde herjet» opererte de med sterk vilje og handlekraft 

hevdet Schirmer. Den opprinnelige kulturen i Normandie, også arkitekturen, ble preget 

av vikingerobrerne:  

Det var da ogsaa her og nu, at den senere saa vidtvirkende nordmanniske bygningskultur 

tog ved og udvikledes, efterhverdt som Nordmændenes herredømme befæstedes, greb 

om sig og organiseredes, hvilket alt havde en meget rask fremgang. 

                                                 
328 Schirmer, «Udsigt over studiekretsen for oppklaring av vor middelalderlige bygningskultur», 192. 
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 Paa domesticalt omraade har formodentlig ingen grundforskjel fra først af været 

tilstede mellem Nordmændenes anlæg her og i hjemlandet. […] 

De har vel taget med sine hjemlige bygningsskikke ogsaa paa frankisk grund, som de tog 

med sine steds- og gaardsnavne did, og hvilke endnu den dag i dag bevidner sin 

herkomst.329  

Bolighusene ble til å begynne med, ifølge Schirmer, altså oppført på samme måte i 

Normandie som i Norge. At trebygningskunsten i Normandie var grunnlagt på 

skandinaviske forbilder var ikke i utgangspunktet Schirmers teori, dette ble også hevdet 

av internasjonale prominenser, som Eugèn Emmanuel Viollet-le-Duc (1814–1879). Denne 

spekuleringen ble begeistret mottatt i Norge, og Viollet-le-Duc endog gjengitt i Illustreret 

Nyhedsblad.330 I en utgave fra 1864 proklamerte bladet at de så seg i stand til å vise noen 

bilder av bondehus som de mente leserne burde være interessert i: «De ere, tillige med 

de nærmere Oplysninger, vi i det Følgende skulle meddele, tagne af den franske Arkitekt 

Viollet-le-Ducs fortrinlege Dictionaire raisonné de l’architecture française.»331 Motivasjonen 

for å oversette et utdrag fra et fransk arkitekturhistorisk verk i populærpressen var 

selvsagt at avsnittet delvis handlet om Norge.332 

 Schirmers trofaste fiende Nicolaysen fnøs foraktfult av teorien om norsk 

påvirkning i Normandie:  

Undertiden har man også overført på Norge, hvad der enten kun hører hjemme i 

eventyret, eller alene vedkommer islandske eller enda fjernere kulturforhold. Hist og her 

har det ogsaa vist sig spor af en tilslutning til franske eller tyske kunsthistoriske forfattere 

(Viollet-le-Duc, G. Semper, Ruprich-Robert), når de taler om en ‘indflydelse’ fra Norge på 

den normanniske kunst, medens sandheden utvilsomt er, at just det modsatte har fundet 

sted, om end som oftest indirekte over England.333 

                                                 
329 Ibid., 393–394. 
330 Eldal, Historisme i tre, 222. 
331 «Bygningsskik paa Landet», Illustreret Nyhedsblad 13, nr. 34, (21. august 1864). 
332 «Ved Bredderne av den nedre Del af Seinen, af Orne og Dives, paa kysten af Kanalen ligefra Cherbourg 

til Eu findes endnu tydelige Spor ar normannernes særegne Levesæt. Bondehusene ere af tykke Planker, 

rappede med Ler blandet med Halm. I de senere Aar vige disse Bygninger mere og mere Pladsen for de 

smaa Murstenshuse, men lige til henimod 1830 kunde man træffe en Mængde, der tydelig mindede om de 

norske Træhuse saavelsom om de bygninger, som findes afbildede paa Tapeterne i Bayeux. Normannerne 

byggede, som alle Skandinaviens Folk, tun af Træ og vare dyktige Tømmermænd allerede dengang, da de 

kom og nedsatte sig paa Kysterne af Frankrig. Opvoxne paa Søen beholdt de i sine boliger noget af Skibets 

Bygningsmaade. Paa Tapeterne i Bayeux kan man flere Steder se afbildede Huse med rigt smykkede 

Gavle, der forbindes med en trekam, der løber langs hele Ryggen af Taget.» Etter Viollet-le-Duc, 

«Bygningskik paa Landet», ibid., 176. 
333 Nicolay Nicolaysen, «Den norske bygningsskik», Teknisk Ugeblad 14, nr. 41 (1896): 310.  
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Selv om Nicolaysen oppfattet det som rene fabler at det skulle kunne spores norsk 

innflytelse på utviklingen av normannisk arkitektur ble altså teoriene populære.334 Victor 

Ruprich-Roberts (1820–1887) tobindsverk om normannisk arkitektur i Normandie og 

England ble antagelig en viktig kilde for Schirmer.335 Hans biblioteklån av disse tykke 

foliobindene strakk seg over tiår.336 Schirmer leste antagelig ikke fransk, men verket 

inneholder 175 plansjer og en mengde illustrasjoner i hovedteksten. Flere av dem var fra 

Norge. For eksempel er første blad i bind to (plansje XLIX) en gjengivelse av Borgund 

stavkirke.337 Dette er den første av fem etterfølgende plansjer med undertittelen «Influence 

septentrionale» [nordlig innflytelse]. Den aller siste plansjen i verket har også et norsk 

motiv, nemlig Blakerstolen («Fauteuil en bois [Musee de Christiania]»). I bildeteksten het 

det at stolen var et eksempel på hvordan normanniske møbler anno 1100 kunne ha sett 

ut.  

 Schirmer brukte Ruprich-Roberts verk i undervisningen, slik påskrifter på 

Sinding-Larsens elevarbeid viser (ill. 35). Antagelig understøttet bindene hans omtale av 

den normanniske arkitekturen som «den selvstændige bygningskultur, der kom til at 

bære nordmannernavnet efter det folk, der frembragte den.»338 Elevene i 

ornamentklassen ble presentert for egyptiske, assyriske, greske, romerske og bysantinske 

ornamenter – og så middelalderen, hvor Schirmer inkluderte norske eksempler i 

pensum. Et av hovedeksemplene hans på normannisk stil var Domkirken i Trondhjem. 

Antagelig førte dette til at elevene oppfattet denne arkitekturen som en integrert del av 

Europas arkitekturhistorie, slik som nok var Schirmers hensikt. Hele hans teori om det 

normanniske er effektivt sammendratt av YAF-medlemmet Harald Aars:  

Den gamle norske træarkitektur hadde nordmændene bragt med sig til Nord-Frankrike, 

og her var den efter Schirmers opfatning blit overført i sten. Denne stenarkitektur tok 

normannerne med sig til England – den normanniske stil, «Norges gave til 

verdenskulturen» som Schirmer uttrykte det. Og her mente han at bindeleddet igjen 

maatte søkes. Derfor raadet han de unge arkitekter til at studere videre i England. Hvad 

                                                 
334 Eldal, Historisme i tre, 223. 
335 Victor Ruprich-Robert, L'architecture normande aux XIe et XIIe siècles en Normandie et en Angleterre, (Paris: 

1889). 
336 Schirmers enke ble oppfordret til snarlig levering av vedkommende verk, registrert utlånt 6.7.1891. 

Universitetets Oldsaksamling til Anette Schirmer, Kristiania 11. desember 1913. NB, Ms.fol. 1879 g II del 1. 
337 Bildetekst: «Il exciste encore, dans l'ancienne Scandinavie, des édifices de ce genre, de la mème époque 

et d'autres plus anciens. Nous avons pensé qu'il était nécessaire d'en donner un type et d'établir un 

rapprochement entre ces édifices et ceux de l'art normand, sous l'indication: influence septentrionale, ainsi 

que nous l'avons fait pour les monuments meridionaux. On verra, par nos planches et notre texte, que 

certains emprunts au point de vue décoratif ont été faits par l'Angleterre et la Normandie, aux XIe et XIIe 

siecles, à cette architecture du Nord.» Ruprich-Robert, L'architecture normande aux XIe et XIIe siècles en 

Normandie et en Angleterre, bind 2, 1. Illustrasjonstekst til plansje XLIX. 
338 Schirmer, «Udsigt over studiekretsen for oppklaring av vor middelalderlige bygningskultur», 393. 
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vi har levnet av middelaldersk arkitektur viser jo et overordentlig nært slegtskap med 

den engelske, og det var derfor sandsynlig at de unge arkitekter vilde føle sig hjemme der 

og lettere kunne finne form for hvad der laa dem paa hjertet i saadanne omgivelser.339  

 
Ill. 35 Holger Sinding-Larsen, Normannisk ornering i 11. århundre, 26. mars 1890. Nasjonalbiblioteket. 

En brutt kjede 
Da middelalderens norske bygningskultur ifølge Schirmer ble myrdet av danskene 

(«hvis livsaare […] synes pludselig at være overskaaret»), ble den etterfulgt av en ny 

«der dog ikke optraadte med synderlig kraft og altid forblev paa et mere rudimentært 

standpunkt». Dette førte til vi «mangler de seneste udviklingsled af den bygningskultur, 

der var fælles for den større kulturkreds, vi tilhørte forud for afbrydelsen.»340 Ved at 

utviklingen stoppet opp kan det i Norge være bevart ulike stadier av bygningskulturens 

utvikling som i England og andre steder er tapt på grunn av seinere ombygginger og 

endringer, mente Schirmer. Dette medførte at selv de enkleste strukturer kunne vise seg 

å ha stor betydning: «Naar man derfor her hos os nedbryder t. ex. gamle stenkirker, fordi 

                                                 
339 Aars, «Arkitekturen i det 19. og 20. aarhundrede», 273–274.  
340 Schirmer, «Udsigt over studiekretsen for oppklaring av vor middelalderlige bygningskultur», 177. 
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de ser saa overmaade enkle ud og ikke byder noget af ornamental interesse, da ved man 

neppe hvad man gjør».341 I tillegg til at flere norske kirker kunne vise seg å ha 

internasjonal interesse var det en annen klar fordel ved at middelalderarkitekturen ikke 

hadde utviklet seg videre. Norge slapp å bli utsatt for den perpendikulære stilen, som 

Schirmer fant helt ufordøyelig:  

Denne retning førte i England i den seneste middelalder til den besynderlige brede og 

tillige knækkede ellipsebrug, i forbindelse med den saakaldte perpendikulærstil, der kun 

kjendes i England, og om hvilken man næsten kan sige at den klorede op fladerne. 

Hermed fulgte og det besynderlige nethvælv-system der ikke lod det bero med 

stjernehvælvets rige kombination, men opløste hvælvene i traade, der tilslut bøiede den 

bagvendte vei med sine slutstene, der kom til at hænge ned fra hvælvene som lange 

tapper, der i sin tilværelse protesterer mod al hvælvkunsts natur.342 

Naturlig nok fant ikke Schirmer det som noen god idé å ta utgangspunkt i denne 

tradisjonen når man bygget nytt, og var ganske rystet over Charles Barrys (1795–1860) 

hovedverk, Palace of Westminster ved siden av Westminster Abbey:  

 […] ved genopførelse af de nedbrænte bygninger i Westminster, det nuværende 

parlamentshus, valgte man som udgangspunkt ikke den fyldige og åndrige arkitektur fra 

Henrik d. III’s tid, der lige ved repræsenteres af abbedikirkens hoveddele, men den 

småskårne og extreme perpendikulærstil, i hvilken Henrik d. VII’s kapel ved samme 

kirke er opført. Og det i dimensioner kjæmpemessige resultat blev herefter.343 

Altså, bygningen er diger, men også småskåren. Underforstått – det hjelper ikke å 

rotfeste arkitekturen i historien om man utgår fra feil tradisjon.344  

 Schirmers studieturer til østlandske dalfører bør, slik jeg diskuterte i forrige 

kapittel, ses i lys av at han fant en kjerne av middelalder i denne byggeskikken. Ved å 

bruke disse husene som formale modeller for samtidsarkitekturen ville denne kjeden 

vedlikeholdes. Steinarkitekturen måtte man nærme seg på en annen måte, den hadde jo 

ikke forsatt, det var snarere slik at kjeden var brutalt brutt. Likevel synes det som 

Schirmers strategi i prinsippet var den samme – å mime forgangen storhet. Ved å 

gjenopprette Norges forbindelser til England og bryte med dem som knyttet landet til  

Tyskland ønsket han å etterligne sagatiden på makronivå. På mikronivå oppfordret han 

elevene sine til å studere steinstrukturene fra middelalderen og bruke lærdommen i egne 

arbeider. På denne måten ser det ut til at han ønsket å lodde den brutte kjeden og skape 

                                                 
341 Ibid., 178. 
342 Hermann Schirmer, Kristkirken i Nidaros, (Kristiania: Aschehoug, 1885), 12. 
343 Schirmer, «Hjemme», 99.  
344 Schirmers avsky for det perpendikulære smittet ikke nødvendigvis over på elever og tilhengere. I et 

foredrag i YAF var kirker nettopp i denne stilen tema for Harald Aars. Referat fra møte 12. mars 1902, 

«YAFs møteprotokoll 1899-1903». OAF, arkiv. 
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en kontinuitet: «I denne retning har vi et hovedmiddel for realisation af den n a t i o n a l e  

bestræbelse, hvoraf også vi nu er grebet, som i alle kultursamfund har fremkalt et intenst 

arbeide og som fordrer, at hvert folk især skal have kjendskap til sin egen fortids 

frembringelser som det eneste middel til intellektuelt at udmynte sig selv, at vinde 

selvtændig fod at stå på.»345 Hans ambisjon var igjen å gjenreise en eksisterende nasjonal 

stil, denne gangen i stein. 

 

 
Ill. 36 Holger Sinding-Larsen, Karolingisk og irsk ornering, 15. mars 1890. Nasjonalbiblioteket. 

                                                 
345 Hermann Schirmer, «Hvordan vor tids arkitektoniske rørelse er bleven til», Norsk teknisk tidsskrift 15, nr. 

4 (1897): 105. 
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Schirmers foretak 

Troen på kulturkretsens avgjørende betydning fikk konkrete konsekvenser. Schirmer 

gikk aktivt inn for å gjenopprette kontakten med England, og bryte den med Tyskland. 

Han tok et skritt i denne retningen i 1886, da han valgte å reise til England for å studere 

tegneundervisning der. Han hevdet Kunst- og Håndverkskolen var grunnlagt på tyske 

forbilder, noe som både praktisk og historisk var feil: «Og jeg er overbevist om at en 

næren af vore aandsliv nu og videre af tydske kilder […] saa langt fra vil befordre vor 

udvikling, at den meget mere vi krøge den til vor skade.»346  

 For å reparere denne skaden ser det ut til at Schirmer administrerte den delen av 

nasjonens åndsliv han hadde makt over, nemlig ornamentklassen på Kunst- og 

Håndverkskolen, på en slik måte at nedbrytende tysk innflytelse ble minimert. – Men 

hva hjelper vel dette, kan man forestille seg at han tenkte, når elevene reiser rett til 

Tyskland etterpå?  

 Kan hende promoterte Schirmer utdanning i England helt siden han kom tilbake 

fra London i 1886, men første spor av aktiv involvering er datert 1893. Det er påfallende 

om han ikke begynte tidligere, men samtidig hadde norske arkitekter fått høyere 

utdanning i Tyskland siden midt på 1800-tallet, og dette var blitt en selvfølgelig norm. 

En annen forklaring er Schirmers forbløffende uvitenhet om engelsk arkitektutdanning, 

noe han uforvarende avslørte i rapporten om tegneundervisningen der. Rapporten 

handlet i forsvinnende liten grad om arkitekturundervisning, men han kommenterte det 

kort. Englenderne la vekt på undervisning i teori, og «overlader opøvelsen i den 

praktiske anvendelse af de bibragte kundskaber til værkstederne og bureauerne, til livets 

og den stedfindende rørelses skole», hevdet han.347 Dette gjaldt riktignok ikke 

bygningskunsten, for den hadde alltid vært en avdeling ved Royal Academy.348 I 1886 var 

altså hans forestilling om engelsk arkitekturundervisning at den foregikk på akademiet, 

og ikke på kontorene. Det røper, som jeg kommer tilbake til, en høyst mangelfull innsikt 

i forholdende.  

Sparkes og Schirmer 
Da Schirmer utarbeidet sin rapport på studiereisen i 1886 fikk han god hjelp av John 

Sparkes (1833–1907), rektor ved The National Art Training School (fra 1896 The Royal 

                                                 
346 Hermann Schirmer, «Reisedagbok fra England», 1886, Nasjonalbiblioteket, Håndskriftsamlingen, Ms. 

fol 1879 d, 6. juli (12. legg). 
347 Schirmer, Rapport om det artistiske undervisningsværk i Storbritannien og Irland, 56. 
348 Han anførte videre at han hadde sett avdelingens årlige utstilling, «der opviste meget fremskredne 

arbeider i planløsninger, konstruktioner og arkitektoniske udviklinger.» ibid. 
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College of Arts).349 Schirmer ble øyeblikkelig begeistret for Sparkes, som han beskrev som 

«en fin intelligent mand med et sjeldent beaandet og nobelt ansigt over et stort bløt skjæg 

af lys farve».350 I England var Sparkes ansett for å være en ledende kunst- og 

designlærer.351 Han var også en slags norgesvenn, og han skal i flere år ha vært 

bibliotekar i et ikke nærmere angitt «Norwegian Society».352 Han og Schirmer holdt 

kontakten etter 1886. Sparkes ferierte ofte i Norge og reiste jevnlig både til Vestlandet og 

Kristiania, hvor han og Schirmer later til å ha møttes år om annet.353  

I 1893 skrev Schirmer til Sparkes og fortalte at han hadde en plan om å sende 

elevene sine til England for videreutdanning.354 Han hadde tenkt seg at de skulle gå på 

akademiet, hvor han jo trodde alle engelske arkitekter ble utdannet. Sparkes guterte ikke 

ideen: «I am sure you are right in sending your young men to study English Architecture 

but I am afraid your plan of sending them to the Royal Academy will scarcely answer.» 

For det første foretas opptak til akademiet bare to ganger i året, for det andre, hvis de blir 

tatt opp, gis det bare undervisning på kveldstid, fortsatte han, og slo fast (ikke helt 

sannferdig): «we have no teaching Academy for Architects».355 Schirmer hadde vansker 

med å slå fra seg tanken om akademiundervisning og presset Sparkes på dette punktet i 

et nytt brev. Sparkes på sin side holdt fast på at akademiet var en dårlig løsning, og 

begrunnet det ytterligere med at undervisningen var ledet av den franskutdannede 

Richard Phené Spiers (1838–1916) som han påstod var for «akademisk».356 Sparkes mente 

det mest fornuftige for de norske arkitektene ville være å få plass som elever på et 

arkitektkontor, men advarte om at dette ville medføre månedlige gebyrer. Han påtok seg 

å undersøke hos noen av de beste arkitektene i byen, for å høre om de hadde plass til å ta 

inn norske elever.357 Deretter kontaktet han Edward Ingress Bell (1837–1914) og Ernest 

George (1839–1922) som begge drev digre kontorer. Bell skrev avvisende tilbake til 

Sparkes at nordmennene burde melde seg inn i the Architects Associaton. Å ta inn på et 

kontor ville ikke hjelpe dem til å studere engelsk arkitektur mente han, da ville de bare 

                                                 
349 Som regel ble denne institusjonen omtalt som South Kensington School.  
350 Schirmer, «Reisedagbok fra England», 1886, 6. juli, 11. legg. 
351 Alec Werner, «John Charles Lewis Sparkes 1833–1907», The Journal of the Decorative Arts Society 1850 - the 

Present, nr. 13 (1989): 14. 
352 Ibid., 16. 
353 «I have always said that a Norwegian holiday is a moral as well as a physical tonic». John Sparkes til 

Hermann Schirmer, London 6. oktober 1893. NB, bs. 201. 
354 Jeg har ikke funnet Schirmers brev til Sparkes, de er ikke bevart i RCAs arkiv. Svarbrevene fra Sparkes 

avdekker innholdet i korrespondansen.  
355 John Sparkes til Hermann Schirmer, 14. november 1893. NB, bs. 201. 
356 «I am pretty sure our Royal Academy would not suit them. Phené Spiers the teacher is a frenchman by 

education – consequently to academic to give out what I concieve these young Norwegians want to 

know». John Sparkes til Hermann Schirmer, 4. desember 1893. NB, bs. 201 
357 Ibid. 
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møte et begrenset bilde.358 George derimot var vennligheten selv, og mente han sikkert 

kunne finne et ledig hjørne til Sparkes' svenske (!) venner.359  

 Arkitekt George, hvis brev Sparkes videresendte til Schirmer, tegnet store 

boligkomplekser i Queen Anne-stil som ble varmt beundret av YAF-arkitektene noen år 

seinere. Kontoret hans har seinere blitt omtalt som et av de beste stedene en ung arkitekt 

kunne havne.360 En av elvene hans var Edward Lutyens (1869–1944). Det er fristende å 

spekulere i hva som kunne ha hendt hvis Schirmer hadde husket på brevet fra George. 

Men etter korrespondansen rundt årsskiftet 1893/1894 tok det tid før noen virkelig reiste 

til London, det skjedde ikke før høsten 1895. Innen den tid virker det som Schirmer 

hadde glemt Georges forekommenhet, og sendte bare med elevene sine adressen til 

Sparkes.  

  Sparkes overdrev da han påsto det egentlig ikke fantes noen arkitekturskole på 

akademiet, men han hadde rett i at den ikke representerte en fullverdig utdanning. 

Akademiets styrke var komposisjon og tegning, design.361 Flere av de mest kjente Arts & 

Crafts-arkitektene hadde vært akademielever, men de var alle sammen også 

kontorelever. Nå var ikke dette med å være elev på kontor ukjent i Norge, hvor det var 

vanlig i tre inn på et kontor som volontør, å jobbe gratis eller mot lav lønn.362 Det britiske 

systemet med at man betalte for årelang undervisning på kontor fantes antagelig ikke i 

Kristiania, i alle fall ikke i stor skala.  

 Pupilage-systemet var bærebjelken i den britiske arkitektutdanningen, et faktum 

Schirmer åpenbart ikke kjente til, og som forvansket hans plan om å få norske 

arkitektstudenter til å skaffe seg avsluttende utdanning i England i stedet for Tyskland. 

De uformelle rammene rundt pupilage medførte flere svakheter. Man kunne risikere å 

være knyttet til en arkitekt som betalende kontorelev i årevis uten å lære noen som helst.  

 Siden det var tatt for gitt at alle aspirerende arkitekter var knyttet til et kontor på 

dagtid var undervisningstilbudet ellers tilpasset dette. Det var derfor akademiet, som 

Sparkes påpekte, holdt undervisning på kvelden. Sparke s hadde rett i at 

arkitekturskolen ved akademiet ikke var helt vellykket, og det var dessuten få plasser 

der. I det hele tatt var utdanningssituasjonen i London på 1890-tallet ganske uoversiktlig 

og preget at flere konflikter. Det fantes ikke en eneste utdanning som tilbød en fornuftig 

                                                 
358 E. Ingress Bell til John Sparkes, 25. februar 1894. NB, bs. 201. 
359 George Street til John Sparkes, 19. desember 1893. NB, bs. 201.  
360 Alan Powers, «Architectural Education in Britain 1880–1914» (Ph.d.-avhandling, Cambridge University, 

1982), 11.  
361 Ibid., 17. 
362 Denne uformelle delen av arkitektutdanning i Norge er foreløpig ikke kartlagt eller i det hele tatt 

undersøkt.  
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undervisning i både den tekniske og den kunstneriske siden ved faget.363 Denne 

kompliserte situasjonen kan delvis forklare hvorfor Schirmer hadde så liten oversikt, og 

kanskje også at det kan ha virket litt avskrekkende for unge arkitekter å reise til England 

i stedet for Tyskland. 

Propaganda 
Hermann Schirmer var selvsagt ikke den eneste i Norge som var fascinert av Englands 

rike arv fra middelalderen.364 Likevel var han antagelig nokså alene om å anbefale 

avsluttende studier der. Schirmers idé om videreutdanning i England synes å ha vakt 

motstand i Kristiania. «Alle Englandsfornægterne hjemme vide ikke hvad de siger, da de 

aldrig har været i London og set sig om» skrev Jørgen Berner til Schirmer i 1895.365  

 Heinrich Jürgensen (1871–1953) var antagelig den første av Schirmers elever som 

reiste til England, i 1894, men han var blant dem som var der en kort periode, han 

bosatte seg ikke. Han studerte kirkearkitektur, og to år etter reisen publiserte han en 

beretning og flere tegninger.366 Denne publiseringen kan ses som første ledd i en 

utadvendt promotering av studier i England. Holger Sinding-Larsen var helt eksplisitt 

da han skrev: «Ved at forlade forbindelsen med Tyskland og ved en fornyelse av 

samarbeidet med engelsk og beslegtet kunst – og i denne retning begynder det nu at 

drage – vil tråden igjen kunne findes til forståelse av vor gamle bygningskunst […] der 

vil give det sikreste fundamentet for udviklingen af en norsk stil.»367 

 Da Schirmer omsider fikk bosatt et par elever i London i 1895 skrev de jevnlig 

hjem til ham og rapporterte. De sendte også tidsskrifter og bøker. Schirmer samlet all 

denne nye informasjonen i en storstilet propaganda-aksjon i Teknisk Ugeblad som gikk av 

stabelen i 1896 og 1897. Schirmers syn på engelsk arkitektutdanning var, som jeg har vist 

over, ikke helt i samsvar med virkeligheten. Heller ikke påstanden om at enhver som 

ville kalle seg arkitekt i England måtte kjenne landets arkitekturhistorie fra Edvard 

Bekjenneren til Henrik VIII; «Altså hele den store nordmanniske og den selvstendige 

engelske kunstperiode gjennem alle dens faser.»368 (Det er forøvrig betegnende at 

                                                 
363 For en grunding redegjørelse av det engelske utdanningsvesenet i perioden, se Alan Powers 

«Architectural Education in Britain 1880–1914»; «Architectural education and the Arts & Crafts Movement 

in England», Architectural Education 1, nr. 3 (1983); «Edwardian Architectural Education: A Study of three 

Schools of Architecture», AA files, nr. 5 (1984). 
364 Se for eksempel Johan Meyer, «Arkitektoniske studier i England og Nordfrankrige», Norsk teknisk 

tidsskrift 14, nr. 2 (1896). 
365 Jørgen Berner til Hermann Schirmer, London 30. desember 1895. NB, bs. 201. 
366 «Af arkitekt H. Jürgensens stipendieberetning om reise til England», Teknisk Ugeblad 14, nr. 19 (1896): 

176–179. 
367 Holger Sinding-Larsen, «Norsk stil II», Teknisk Ugeblad 14, nr. 51 (1896): 416. 
368 Schirmer, «Hjemme», 99. 
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Schirmer syntes å tro at for engelske arkitekter var tiden etter Henrik VIII uten 

nevneverdig betydning.)  

 Samme år som denne påstanden om engelske arkitekters historiekunnskaper sto 

på trykk, så begynte en lang artikkelserie om The Royal Institute of British Architects 

(R.I.B.A.). Arkitekturens representant i ukebladets redaksjonskomité, Alfred Christian 

Dahl (1857–1940), må ha vært en varm tilhenger av Schirmer; den rause spalteplassen 

han fikk tildelt for meget tørre utlegninger om R.I.B.A.s virksomhet synes redaksjonelt 

tvilsom. Schirmer publiserte først «Royal Institute of British Architect (R.I.B.A.)», 

deretter «Mere om R.I.B.A.», så «Eksaminationens valeur ved R.I.B.A.», så 

«Arkitekternes uddannelse i England». På dette tidspunktet hadde redaksjonen fått nok. 

Schirmer måtte avslutte serien i Norsk Teknisk Tidsskrift hvor han over ni sider rykket inn 

«Hvordan vor tids arkitektoniske rørelse er bleven til».369 Den første delen av 

artikkelserien synes å være en mer eller mindre direkte oversettelse av utvalgte partier 

fra RIBAs Kalendar. Denne årlige trykksaken var en slags indeks over store deler av den 

arkitektoniske kulturen i England, med lister over flere foreninger, de ulike foreningenes 

aktiviteter og tilbud, artikler om Instituttets historie, lover, og medlemsfortegnelse. 

Schirmer hadde fått et eksemplar tilsendt av Jørgen Berner. 

 Da Schirmer skrev denne serien var Holger Sinding-Larsen endelig kommet seg til 

London med statens reisestipend. Han skrev hjem hvordan han var overbevist om at 

forbindelsen med England var den rette vei, og håpte at flere ville oppdage dette. «Hertil 

vil visstnok Deres artikelrekke i Ugebladet hjælpe» skrev han til Schirmer, og fortalte at 

både han og de andre i London leste med stor interesse (han selv, Jørgen Berner, Kristian 

Biong, Eystein Drogseth, Heinrich Karsten og Ole Stein bodde alle på samme adresse i 

Earls Court sommeren 1897).370 Det synes som om troen på at å reise til England fremfor 

Tyskland var noe som vedvarte, og som arkitektene fortsatte å diskutere seg imellom i 

London, kanskje også noe selvtilfredse med egne valg. Carl Berner skrev om Ludvig 

Manskow (1878–1910) da han kom fra Karlsruhe til London at han: «har ingen Skade 

taget i Tyskland.»371 De må også ha diskutert dette med engelske arkitekter, Kristian 

Biong for eksempel hevdet at A.N. Prentice «intereserer seg meget for vor reise til 

England istedefor Tyskland.»372  

                                                 
369 Hermann Schirmer, «Royal Institute of British Architects (R. I. B. A.)», Teknisk Ugeblad 15, nr. 21 (1897); 

«Mere om R.I.B.A.», Teknisk Ugeblad 15, nr. 24 (1897); «Eksminationens valeur ved R.I.B.A.», Teknisk 

Ugeblad 15, nr. 27 (1897); «Eksaminationens valeur ved R.I.B.A.», Teknisk Ugeblad 15, nr. 28 (1897); 

«Arkitekternes uddannelse i England», Teknisk Ugeblad 15, nr. 29 (1897); og «Hvordan vor tids 

arkitektoniske rørelse er bleven til». 
370 Holger Sinding-Larsen til Hermann Schirmer, London 27. juli 1897. NB, bs. 201. 
371 Carl Berner til Hermann Schirmer, London, 14. august 1900. NB, bs. 201. 
372 Kristian Biong til Hermann Schirmer, London 15. august 1896. Nasjonalbiblioteket, bs. 201. 
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 Kampanjen for engelske studier fikk moment av en parallell kampanje for bruk av 

stein som byggemateriale. I løpet av 1890-tallet ble det en sterkere og sterkere enighet 

blant arkitektene om at pusset mur er en uting, mens stein er «ærlig». Denne saken fylte 

spaltene i Teknisk Ugeblad som verken før eller siden i 1896. En kompakt majoritet var 

enige om veien å gå, men holdt likevel jevnlig appeller for hverandre.373 Schirmers aksjon 

for studier i England fikk antagelig større gjennomslag ved at den kunne henges på en 

annen, mindre kontroversiell kampsak, nemlig studiene av steinarkitektur. 

 I 1896 henledet Teknisk Ugeblad lesernes oppmerksomhet på A.C. Houens legat, 

som hadde blitt avertert i Norsk Kundgjørelsestidende. Redaksjonen mente å vite at 

stipendene fortinnsvis ville utdeles for reiser til Frankrike og England. Videre het det: 

«Det er at ønske, vore arkitekter vil vende sine blikke mere end hidtil på disse lande og 

ikke bare suge på Tysklands arkitekter og bygningskunst. De vil i England og Frankrige 

have vel så rigt utbytte af sine studier og sit arbeide.»374 Om dette var redaksjonens egen 

oppfatning, eller en faktisk redegjørelse for hvilke søknader som ville gis prioritet er 

usikkert. Det synes som om Schirmers læresetninger på dette tidspunktet hadde begynt å 

penetrere deler av den arkitektoniske kulturen i Kristiania. En tendens er at 

stipendsøknadene til både Statens reisetipend for kunstnere og Houens legat i denne 

perioden vektla både stein som nasjonalt materiale, og England som stedet å studere 

dette.375 Sixten Ringbom har poengtert at Norge var det eneste landet i Norden hvor 

studier i England og normannisk stil hadde nasjonale konnotasjoner.376 Eksempelvis:  

Stipendiet tænkes anvendt til reiser i England for der at studere den hugne stens 

anvendelse i bygningskunsten. Efter hvert som sansen her hjemme vækkes for 

betydningen af smukke arkitektoniske omgivelser, vil man mere og mere blive henvist til 

at forlade den saakaldte ’puds-arkitektur’ som fordærver publikums smag og giver vore 

byer et forlorent udseende. Intet er naturligere end at vi udnytter vore rige kilder på ægte 

sten, og ved hjælp av den søger at skabe en national stenarkitektur.377 

I 1898 søkte Jørgen Berner, som da allerede hadde bodd to år i London, om midler for å 

kunne reise tilbake:  

Hvis det ansøgte stipendium maatte blive mig tilstaaet er det min agt at under et nyt 

Ophold i England at fortsætte mit allerede paabegynte studium af Normannisk og ældre 

gotisk Bygningskunst. Efter min Opfatning vil nemlig Motiver hentet herfra i Forbindelse 

                                                 
373 Om bevegelsen for stein som byggemateriale, se Ringbom, Stone, Style and Truth. 
374 «Stipendier for kunstnere og videnskapsmænd», Teknisk Ugeblad 14 (nr. 12, 19.3.1896), 113. 
375 Alle søknadene er bevart i Riksarkivet.  
376 Ringbom, Stone, Style and Truth, 69. 
377 Heinrich Jürgensen, «Søknad om stipendium fra A.C. Houens legat», 25. mars 1896. Riksarkivet, RA/S-

1021/E/Ed/L0299.  



 

 

118 

 

med Motiver fra vor gamle norske Bygningsstil kunne danne Grundlaget for en mere 

Hjemlig kunstretning i vore Arkitektoniske arbeider.378 

Stipendsøknadene viser at det var en sterk interesse for å reise til England på 1890-tallet, 

og at reiser til England ofte ble argumentert for som et bidrag til å utvikle en nasjonal 

arkitektur i stein. Det er overveiende sannsynlig av dette skyldes Schirmers 

undervisning og propagandavirksomhet.  

Schirmers samtidige England 

Da Schirmer var i London i 1886 førte han en detaljert dagbok (118 tettskrevne sider) 

hvor han noterte gjøremål, observasjoner og hvem han møtte.379 Han skrev også flere 

morsomme karakteristikker, lange beretninger om Londonernes klesvaner og det 

overveldende støyende, ståkete og fascinerende livet i byen. En kveld i Royal Albert Hall 

for å høre Adelina Patti gjorde slik inntrykk at han fylte flere sider, både med 

sangerinnens frapperende fremtoning og musikken. En solfylt ettermiddag i Kew Gardens 

er beskrevet i minste, lykkelige detalj og disse sidene ble også sendt hjem til Kristiania, 

hvor de ble trykket som usignert reisebrev i Dagbladet.380 (En passasje om hvordan han 

ble overmannet av lyst til å ta av seg støvlene, og spaserte et stykke på sokkelesten, er 

utelatt fra den publiserte versjonen.) Begeistringen for byen, for Hyde Park som hadde 

en magnetisk tiltrekningskraft på ham, for folkelivet, for å gå i klubben på Strand, den 

perplekse fascinasjonen for undergrunnsbanen; alt dette er morsom og interessant 

lesning. Like interessant er hva Schirmer ikke skrev om – dagbokbladene er så godt som 

blottet for kommentarer om samtidsarkitektur.381  

 Schirmer hadde antagelig lest en mengde historiske og topografiske avhandlinger 

om engelsk middelalder i forbindelse med sine egne studier og publikasjoner, og må ha 

ment at han var temmelig ajourført. Mens han var i London forsøkte han få «Udsigt …» 

publisert i prestisjetunge The Archelological Journal. Litteratur om mer samtidige emner 

var han dårligere orientert i, og dagboken avslører også (kanskje overraskende) at han 

                                                 
378 Jørgen Berner, «Søknad om stipendium fra A.C. Houens legat», 11. mars 1898. Riksarkivet, RA/S-

1021/E/Ed/L0299.  
379 Schirmer, «Reisedagbok fra England», 1886. 
380 «Kew Haver i London. (Reisebrev fra England.)», Dagbladet, søndag 18. juli, 1886. 
381 Det samtidige bygget Schirmer kommenterte mest inngående på turen var faktisk Christian Fürsts 

Arendal kirke, som var under oppføring da Schirmer var på gjennomreise for å ta båt over til Tymesmouth. 

Han var ikke imponert: «Det er noget kunstnerisk søgt med kirkens materiale. Hjørnene skiftevis rød og 

glasseret sten og vinduspartiene skiftevis rød og gul gjør et noget let, løst indtryk, der mangler holdning». 

Schirmer, «Reisedagbok fra England», 1886, 26, juni, 1. legg.  
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ikke kjente noe særlig til John Ruskin (1819–1900).382 Han hadde ingen kontakter blant 

engelske arkitekter, og synes heller ikke å ha visst mye om (eller vært særlig interessert i) 

den samtidige arkitektoniske kulturen der. I den offisielle rapporten skrev han om 

engelsk arkitekturs gode utvikling, men hva han bygget påstanden på er uklart:  

De talrige levninger fra den store intense middelalderlige kultur blev nu gjenstand for 

særlig opmærksomhed, og en renskelses- og restaurationstid tog ved, særligt lige overfor 

de kirkelige bygninger, kathedraler og sognekirker, og som senere uafbrudt er fortsat, og 

gjennem nutidens frembringelser har knyttet et fast baand mellem fortid og nutid, der 

har bevirket at denne byggevirksomhed i England har vundet fast hjemlig grund at hvile 

paa.383 

Det er ingen lignende refleksjoner i dagboken, ingen eksempler på (nyere) arkitektur han 

har sett som har begeistret ham. Det synes som om han hadde et ganske tynt grunnlag 

for å insistere på at elevene hans burde bosette seg i London; på mange måter sendte han 

dem inn i det ukjente.  

 Schirmers motivasjon for å sende elevene sine til England synes altså å være 

tredelt: brudd med Tyskland, reetablering av en norrøn kulturkrets og muligheten til å 

studere en storslått middelalderarkitektur nært beslektet med den norske. Antagelig 

bunnet ikke Schirmers eksport av elever til England i et ønske om at de skulle orientere 

seg i Arts- and Crafts-bevegelsen, slik det har vært antatt.384 Den faktiske samtidige 

arkitekturen i England ser ut til å ha vært helt fraværende i Schirmers motivering, det 

var heller slik at det å sende elevene til England var et utsalg av hans nasjonalistisk 

motiverte revivalism. 

 

                                                 
382 Han skrev om et tilfeldig møte med en «gammel gentelman» på en restaurant i Kensington High Street. 

De kom i snakk, og gikk en tur sammen etter lunsj: «Han opgav mig et verk af Ruskin (Seven Lamps of 

Architecture) der engang havde havt anseelse som arkitekt netop i den maner som disse gamle huse var 

bygget i, og havde yndet puds, som nu er ganske af mode her for fladernes vedkommende.» ibid., 10. juli, 

legg 14. 
383 Schirmer, Rapport om det artistiske undervisningsværk i Storbritannien og Irland, 28. 
384 Alf Bøe, «Kunsthåndverket 1870–1814: En nasjonal gjenstandskultur blir skapt», i Norges kunsthistorie, 

red. Knut Berg (Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1981), 390. 
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5. Schirmer-elever i Storbritannia 

I 1895 lyktes Schirmer endelig med å overbevise et par tidligere elever til å reise til 

London i stedet for Berlin. For arkitektene var det fortsatt mest forlokkende å reise til 

Tyskland, hvor de visste hvordan ting fungerte, i stedet for å seile på lykke og fromme 

over Nordsjøen. De aller første som dro over var Jørgen Berner (1873–1955) og Kristian 

Biong (1870–1859). Berner skrev hjem til Schirmer og tilsto vakling før avreise, at han 

hadde vært nære å reise til Tyskland, «men heldigvis for mig seirede England, og derfor 

har jeg Dem at takke.»385   

 Da de norske arkitektene i tur og orden ankom London møtte de en kultur hvor 

nær sagt alle deler av arkitekturhistorien var gyldige forbilder.386 Arkitekturscenen i 

Storbritannia rundt 1900 var kompleks, med flere strømninger, understrømninger, 

parallelle estetiske preferanser og ulike faglige agendaer – en sammensatt kakofoni.387 

Royal Institute of British Architects (R.I.B.A.) hadde 1600 medlemmer, og det ble bygget 

mye.388 Mot slutten av 1800-tallet oppførte staten flere symboltunge prestisjebygg i 

London, og på samme tid var også lokale myndigheter byggherrer for rådhus, 

biblioteker, svømmehaller og så videre. Nesten alle disse offentlige oppdragene var 

gjenstand for arkitektkonkurranser. «There never was, perhaps, such a period for 

competitive opportunity» hevdet John Summerson.389 Samtidig var det en stor parallell 

byggevirksomhet av privathus og kirker, hovedsakelig tildelt som direkte oppdrag.  

 Den engelske arkitektoniske kulturen var like opptatt av å identifisere en nasjonal 

stil som den norske, og ulike ideer om historie og kontinuitet ble utforsket. Det var for 

eksempel en interesse for saksisk arkitektur som ekte og opprinnelig engelsk.390 Mot 

slutten av århundret vokste også interessen for «engelsk renessanse»: «The 

appropriation of English architecture of the sixteenth and seventeenth centuries as 

‘Renaissance’ nationalized the foreign roots of the style by grounding it to an English 

                                                 
385 Jørgen Berner til Hermann Schirmer, London 30. desember 1895. NB, bs. 201. 
386 Mark Girouard, Sweetness and Light: The Queen Anne Movement 1860–1900, (New Haven: Yale University 

Press, 1977), 5. 
387 En folketelling i Storbritannia i 1901 talte over 10.000 personer som oppga arkitekt som yrke. 

Tilsvarende for Norge i 1900 var omtrent 250 personer. 
388 Summerson, The Turn of the Century, 5–6. 
389 Ibid., 4. 
390 Chris Miele, «‘English Antiquity’: Historic Builings Culture and National Identity in the Nineteenth 

Century», i Architecture & Englishness 1880–1914, red. David Crellin og Ian Dungavell (Oxford: The Society 

of Architectural Historians of Great Britain, 2006). 
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context» påpeker Katherine Wheeler.391 Gavin Stamp viser til arkitekt John Nashs 

praktverk The Mansions of England in the Olden Time, utgitt på 1840-tallet. Dette verket 

hadde stor innflytelse, og ble gjenutgitt som spesialnummer av The Studio i 1906. Flere av 

de avbildede husene var storslåtte Elisabetanske eller Jakobeanske palasser, som 

Wollaton Hall eller Burghley House, men også mindre bindingsverkshus som Little Moreton 

Hall. Stamp påpeker at også førreformatoriske hus ble illustrert med bilder hvor figurene 

var kledd i 1500- eller 1600-talls drakter: «The Olden time beeing celebrated was the age 

of Shakespeare, and was not catholic.»392  Revolusjonen av 1688, da den katolske kong 

Jakob II ble avsatt, og landet definitivt protestantisk, ble stadig oppfattet som en nasjonal 

triumf. Christopher Wrens (1632–1723) virke i den samme perioden ble anerkjent som et 

absolutt høydepunkt i nasjonens arkitekturhistorie.393 Wren-dyrkingen var så sterk at 

den fikk sitt eget begrep: the Wrenaissance. 

 Arkitekten og historikeren J.A. Gotch publiserte det første store verket om den 

engelske renessansen i 1894.394 Han hevdet at Henrik VIII revolusjonerte engelsk 

arkitektur da han stengte klostrene og omfordelte kirkens midler til sine egne menn. 

Dermed ble det plutselig en stopp i kirkebyggingen, mens byggingen av private hus 

skjøt fart. Dessuten var kongen en stor mesen, og fikk flere utenlandske kunstner til 

hoffet, blant annet italienske arkitekter og byggmestre. Denne utenlandske innflytelsen 

er tydelige i de største palassene, men ellers ikke, hevdet Gotch:  

In the more ambitious houses there was a more evident striving after the foreign manner, 

and columns, pilasters, pediments and arcades were used freely, and often with more 

freedom than discretion. But in the smaller houses the foreign influence was less 

apparent: it sometimes hardly went beyond a certain symmetry of arrangement, an 

absence of pointed openings and a quasi-Classic profile to the string-courses. In the 

mouldings of the stonework a strong element of Gothic still survived; so much so, that in 

many simple manor houses it is difficult to point to a feature of purely Classic origin.395 

Argumentasjonen er en slående parallell til hvordan Schirmer forklarte at den østnorske 

bygningstradisjonen hadde motstått fremmed innflytelse i dansketiden. Gotch fortsatte: 

«Yet all these buildings are the product of the renaissance, and would never have been 

just what they are had it not been for the influences which Henry VIII introduced and 

fostered; at the same time, the Gothic tradition survives in them so strongly as to render 

                                                 
391 Katherine Wheeler, Victorian Perceptions of Renessaince Architecture, i serien Studies in Art Historiography, 

red. Richard Woodfield, (Farnham: Ashgate, 2014), 101. 
392 Gavin Stamp, «Neo-Tudor and its Enemies», Architectural History 49 (2006): 4. 
393 Andrew Saint, «The Cult of Wren», i Architecture & Englishness 1880–1914, red. David Crellin og Ian 

Dungavell (Oxford: The Society of Architectural Historians of Great Britain, 2006), 37. 
394 Wheeler, Victorian Perceptions of Renessaince Architecture, 102.  
395 John Alfred Gotch, «Renaissance in England I», Architecture: A Monthly Magazine of Architectural Art 1, 

nr. 1 (1896): 44. 



 

 

123 

 

them more truly English than such elaborate mansions».396 Ved å konstruere en 

renessanse som var både italiensk og engelsk ble det, ifølge Wheeler «‘invented’ a 

tradition to give a specific aesthetic historical legitimacy.»397 Schirmer og Gotch brukte i 

prinsippet samme argumentasjon (og tradisjonskonstruksjon) for å vise hvordan 

renessansen bare overfladisk hadde preget en nasjonal arkitektur som i sin kjerne forble 

autentisk.  

 Norman Shaw (1831–1912) var kanskje den mest kjente og mest dyrkede 

arkitekten i England på 1890-tallet. I følge hans biograf, Andrew Saint, var det en kult 

rundt ham på 1890-tallet og arkitektelever flokket seg rundt kontoret hans i håp om en 

plass.398 Også Schirmer-elevene ble nokså raskt oppmerksomme på Shaw. På nyåret 1896 

utkom første nummer av Architecture: A monthly magazine, et gjennomillustrert blad om 

såvel historisk som samtidig arkitektur.399 I et brev til Schirmer, hvor magasinet var 

vedlagt, fremhevet Kristian Biong en artikkel som handlet om nettopp Shaw.400 Han ble 

dyrket som arkitektenes frigjører – den som hadde brutt ut av nygotikkens arkeologisk 

korrekte rigiditet: «He emancipated the Architect from the bondage of centuries, and at 

one stroke made possible all that had hitherto seemed so impossible.»401 Shaws arbeider i 

Old English var en sensasjon på 1860-tallet. Dette var en romantisk arkitektur skapt for 

hus i pastorale idyller, en sammensatt komposisjon av motiver og elementer som flis-

hengte vegger, bindingsverk, ribbemønstrede piper og side-hengslede vinduer (i 

motsetning til sash-windows). Det ganske uhåndgripelige fenomenet Queen Anne var den 

litt yngre og urbane slektningen til Old English, og har blitt karakterisert som en 

våpenhvile mellom det gotiske og det klassiske i engelsk arkitektur.402 Det London de 

norske arkitektene kom til var proppfullt av eklektiske og maleriske bygninger i denne 

sær-engelske stilen. 

Kolonien etableres 

Berner og Biongs første punkt på agendaen da de kom fram var å sikre seg plass på et 

kontor. Både for erfaringen det ville gi, men også av mer prosaiske, pekuniære grunner. 

                                                 
396 Ibid., 45. 
397 Wheeler, Victorian Perceptions of Renessaince Architecture, 103. 
398 Andrew Saint, Richard Norman Shaw, (New Haven: Yale University Press, 2010), 339. 
399 Dette var en ganske betydningsløs affære, med levetid på omkring to og en halv årgang. Det tapte 

antagelig kampen om leserne til The Architectural Review som også kom med første nummer i 1896. 
400 Kristian Biong til Hermann Schirmer, London 15. august 1896. NB, bs. 201. 
401 James Dudley Morgan, «Norman Shaw and his Work», Architecture: A Monthly Magazine of Architectural 

Art 1, nr. 1 (1896): 5. 
402 J. Mordaunt Crook, The Dilemma of Style: Architectural Ideas from the Picturesque to the Post-Modern, 

(London: John Murray, 1987), 176. 
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For disse to må tanken på pupilage, å betale for å få jobbe på kontor, ha fortonet seg 

ganske absurd. De var begge godt kvalifiserte og hadde assistert på sentrale kontorer i 

Kristiania i flere år; Berner hos Henrik Bull og Biong hos Henrik Nissen. Med den 

uoversiktlige situasjonen i London var de kanskje bedre og bredere skolert enn mange 

unge engelske arkitekter som var utsatt for det ujevne kontorelev-systemet.  

 På jakt etter arbeid kontaktet Biong og Berner Schirmers venn i South Kensington, 

John Sparkes, som var «meget elskverdig og velvillig» mot de to unge herrene.403 Han ga 

dem råd om hvordan de burde benytte tiden, hvilke deler av byen som hadde den mest 

interessante arkitekturen, og viktigst, han skrev introduksjonsbrev til tre forskjellige 

arkitekter: Thomas Edward Collcutt (1840–1924), Alfred Waterhouse (1830–1905) og 

Ingress Bell (1837–1914); «alle gode navne», som Biong formulerte det. Disse kontorene 

hadde til felles at de hadde tegnet monumentale bygninger rett i Sparkes nabolag. 

Collcutts Imperial Institute lå rett nord for South Kensington Museum, mellom Exhibition 

Road og Queens Gate.404 Ingress Bell hadde nylig vunnet konkurransen om en ny fløy for 

South Kensington-museet mot Cromwell Road (der hovedinngangen til Victoria and 

Albert Museum ligger i dag), og Waterhouse hadde tegnet Natural History Museum. 

At Sparkes nærmest bare så ut av vinduet for å komme på hvilke arkitekter han skulle 

henvise til, kan tyde på at han hadde et nokså begrenset kjennskap til byens arkitekter. 

På den annen side drev alle tre store kontorer med mange prestisjetunge oppdrag. 

Berner og Biong oppsøkte dem alle, men «ingen kunde opfylde vort ønske».405 Bell hadde 

rådet dem (som han også gjorde i brevet til Sparkes i 1893) til å melde seg inn i The 

Architectural Association (AA), og igjen skrev Sparkes introduksjonsbrev. Denne gangen 

var det rettet til foreningens formann, arkitekt W.D. Caröe (1857–1938).406 

 AA ble opprettet av en gruppe arkitektelever i 1847, for å forsøke å bøte på 

utilstrekkelighetene ved pupilage-systemet.407 I 1895, i AAs daværende adresse i Great 

Marlborough Street (ved Oxford Circus) ble Berner og Biong vennlig mottatt av Caröe, 

som lovte dem å ordne alle formaliteter med opptak. De skulle bare fylle ut en blankett, 

så var den saken i orden.408 Fullt så enkelt var det egentlig ikke, men Caröe benyttet seg 

                                                 
403 Kristian Biong til Hermann Schirmer, Putney 24. november 1895. NB, bs. 201. 
404 Komplekset ble revet i 1965, i dag er det bare Queens Tower som står igjen. 
405 Kristian Biong til Hermann Schirmer, Putney 24. november 1895. NB, bs. 201. 
406 Caröe skulle komme til å bli godt kjent med Norge, og ble i 1912 innkalt som sakkyndig i forbindelse 

med arbeider på Nidarosdomen. Harald Aars omtalte ham som «en god venn av Norge», og han skal 

visstnok også ha vært ridder av St. Olavs orden. Se Harald Aars, «W.D. Caröe», Byggekunst 20 (1938): 

tillegget, 8. 
407 Powers, «Architectural Education in Britain 1880–1914», 12. 
408 Kristian Biong til Hermann Schirmer, Putney 24. november 1895. NB, bs. 201. 
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av lederprivilegiene sine.409 Det var Sparkes' introduksjonsbrev som gjorde susen. Berner 

og Biong innleverte identisk utfylte søknadsblanketter datert 8. november 1895, begge 

oppga at de ønsket å studere arkitektur, jobbe på et engelsk kontor og dessuten delta i 

AAs klasser. Søknadene er heftet sammen og vedlagt en anbefaling fra Caröe: «I have 

much pleasure in recommending m.m. Biong & Berner as members of the A.A. These 

gentlemen have come over to England to study our methods of architecture after serving 

their time in architect’s offices in Christiania. They are highly recommended as members 

by Mr. Sparkes of South Kensington Museum.»410  

 I løpet av noen uker dumpet Biong og Berner uforvarende innom flere sentrale 

elementer i den kompliserte arkitektoniske kulturen i London på 1890-tallet. De tre 

arkitektene de hadde søkt jobb hos representerte ulik arkitektur og ulik arbeidsmåte. 

Waterhouse var en av Viktoriatidens store arkitekter og representerte på sett og vis 

fortiden. Bell eksemplifiserte de mange store kontorene som med en temmelig 

forretningsmessig innstilling spesialiserte seg på å vinne konkurranser.411 Collcutt var en 

av Londons mest anerkjente arkitekter, med en enorm praksis. Han skulle ganske snart, 

sammen med Norman Shaw, inngå i Schirmer-elevenes heltegalleri.  

 

 
Ill. 37 T.E. Collcutt, The imperial institute, 1887–1893. Foto: ukjent, 1900 / RIBA 

  

                                                 
409 Søknadsblankettene var utstyrt med følgende reglement: «Any gentleman desirous of becoming a 

member shall be proposed by two members according to this form, but the Committee has the power of 

nominating any gentleman without the proposal of two members». Alle søknader skulle følges av 

anbefalelsesbrev. 
410 Vedlegg til Jørgen Berner og Kristian Biongs søknad om medlemsskap i AA, datert 8. november 1895. 

AA, Nomination papers, F502.  
411 Summerson, The Turn of the Century, 16–19. 
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Ill. 38 Alfred Waterhouse, Natural History Museum, 1881. Foto: ukjent, 1900 / RIBA 

 

 
Ill. 39 Aston Webb og E. Ingress Bell), South Kensington Museum Extension (V&A), 1891-1909. 

Foto: Lemere, 1903 / RIBA 

 Etter å ha møtt disse celebre arkitektene kom altså Berner og Biong inn i AA og 

møtte den yngre delen av fagmiljøet. Her ble de ubehagelig overrasket over nivået på 

undervisningen:  

Vi gjennemgik forleden aften studioklasserne i Arch.Ass., men blev vi noget skuffede i 

vore forventninger om hvad der gjordes der. Paa den ene klasse hvor der var tegning 

efter afstøbninger var der intet at sige, men i den andre holdt en f.eks. paa med opkonst. 
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af et krydshvælv, en anden kopierede efter en planche et enkelt gotisk vindu, en tredie et 

kapitæl osv. idethele noget vi for lenge siden havde gjennengaaet.412 

Det kan være at det elementære nivået på kursene gjorde at ingen flere Schirmer-elever 

meldte seg inn seinere, registrene inneholder i alle fall ikke flere norske navn.413 

Kontorarbeid 

To nordmenn i London hadde det ikke lett på et trangt arbeidsmarked, selv med en god 

kontakt i South Kensington. Til å begynne med bodde de i Putney, en rolig forstad et 

stykke vest for City, på sørsiden av Themsen. Det var antagelig billigere å bo der enn 

nærmere byen, og det tok en stund før de fikk arbeid. Etterhvert klarte de likevel å bli 

godt etablerte, og kontaktene de opparbeidet seg ble videreført til de andre Schirmer-

elevene som kom etter. I det følgende vil jeg presentere seks kontorer som var viktige 

arbeidsgivere for det norske miljøet, med vekt på J. Berner og Biongs erfaringer. 

Kristiania-arkitektene som jobbet på de nevnte kontorene oppgis kronologisk i parentes i 

overskriftene under.  

Edwin O. Sachs (J. Berner, Grøntoft) 
Biong og Berner fant etterhvert, i sin fortvilelse, på å avertere etter jobb. De fikk ett 

eneste svar fra kontoret Sachs & Woodrow som trengte en tegner. Edwin O. Sachs (1870–

1919) arbeidet på sitt store plansjeverk over samtidige teater- og operahus.414 I den 

forbindelse hadde han korrespondert med Henrik Bull i Kristiania, «og det vidste vi om» 

skrev Biong hjem. «Berner gik derfor op til ham og han fik posten […] han liker seg godt 

og vil fra næste maaned faa gage.»415 Berner ble på dette kontoret til han dro hjem til 

Kristiania i august 1897. Han syntes han hadde det bra der, og tjente etterhvert ganske 

godt, men han var ikke tilfreds med læringsutbyttet.416 Det meste arbeidet han hadde var 

å tegne til plansjeverket, som mellom 1896 og 1898 kom ut i tre tunge bind i formatet 58 x 

42 cm. Med utgangspunkt i innsamlede arbeidstegninger i ulik målestokk tegnet Berner 

opp presentasjonstegninger i en enhetlig skala.417 Sachs var mer opptatt av brannvern 

                                                 
412 Kristian Biong til Hermann Schirmer, Putney 24. november 1895. NB, bs. 201. 
413 AAs årlige utgivelse «The Brown Book» inneholdt medlemsfortegnelser. Jeg fant ikke flere norske 

medlemmer da jeg gikk gjennom disse. 
414 Edwin O. Sachs, Modern Opera Houses and Theatres: examples selected from playhouses recently erected in 

Europe with descriptive text, a treatrise on theatre planning and construction and supplements on stage machinery, 

theatre fires, and protective legislation, (London: B.T. Batsford, 1896–1898). 
415 Kristian Biong til Hermann Schirmer, Putney 24. november 1895. NB, bs. 201. 
416 Jørgen Berner til Hermann Schirmer, London 30. desember 1895. NB, bs. 201. 
417 Edwin O. Sachs «Attest til Jørgen Berner», 22. juli 1897. Vedlegg til Berners «Søknad om statens 

kunstnerstipend», 1898. Riksarkivet, RA/S-1021/E/Ed/0122/0001. 
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enn av arkitektur, og i den grad han huskes i dag er det for innsats på dette området. I 

hvor stor utstrekning Berners opphold i London brakte ham i kontakt med Arts & 

Crafts-bevegelsen, slik det hevdes i kunstnerleksikonet, er uklart.418  

Andrew Noble Prentice (Biong, Bassøe, Reiersen) 
Mens Berner var godt i gjenge var Biong mer som en løsarbeider med korte 

engasjementer på flere kontorer, og averterte på nytt etter arbeid.419 På nyåret 1896 fikk 

han endeling et oppdrag for Collcutt; å tegne på et utkast til den engere konkurransen 

om College of Technology and Museum Extension i Liverpool. Arbeidet ble utført på 

kontoret til Collcutts tidligere elev Andrew Noble Prentice (1866–1941), som var 

medforfatter på utkastet. Tegningene er så vidt vites ikke bevart, og prosjektet ikke kjent. 

Vinnerutkastet var tegnet i nybarokk, og representerte en trend i samtidsarkitekturen 

som ble beklaget av nordmennenes samtidige i London, tyskeren Hermann Muthesius 

(1861–1927). Han kommenterte også denne tendensen hos Prentice:  

An architect who has moved steadily closer to this latest classicising trend is A.N. 

Prentice, who first made his name with his fine drawings of Spain. One must regret this 

change of heart all the more since in his first projects Prentice raised great hopes for a 

more independent attitude and at the beginning was in every way one of the most 

promising talents. His taut, forceful style of drawing, of which he is an undisputed 

master, has had a great influence on the youngest generation.420  

De spanske tegningene Muthesius omtalte var utgivelsen av noen reiseskisser: 

Renaissance Architecture and Ornament in Spain, som visstnok var en sensasjon blant 

arkitektelever.421  

T.E. Collcutt (Biong, Bassøe, C. Berner) 
Biong sendte et langt brev hjem til Schirmer hvor han fortalte om Prentice og om 

Collcutt, «Imperial Institutes mester». Collcutt hadde kontor i sitt eget hus på 

Bloomsbury Square, og en slags stjernestatus i samtiden, selv om verken han eller 

hovedverket Imperial Institute er like kjent i dag. Han slo gjennom da han vant 

                                                 
418 Anne-Berit Skaug, «Jørgen Berner», i Norsk kunstnerleksikon, bind 1, (Oslo: Universitetsforlaget, 1982), 

218. Her hevdes også at Berner arbeidet «ved flere arkitektkontorer i London, bl.a. hos arkitekt T.E.Colcutt 

[sic!]». Dette er ikke riktig, Berner var hele perioden han bodde i London ansatt hos Sachs. Riktignok fikk 

han på et tidspunkt tilbud om jobb hos Collcutt, men takket nei fordi det bare var et kortidsengasjement. 
419 «A Norwegian, of the A.A., with architectural experience, desires engagement as assistant in an English 

architect’s office at a moderate salary. Can give good references. Adress, K. Biong, 32. Galverston Road, 

Putney, S.W.». «Go-between Colums», AA notes 10, nr. 107 (februar 1896): 170. 
420 Hermann Muthesius, The English House, oversetter Janet Seligman og Stewart Spencer, bind 1, (London: 

Francis Lincoln, 2007 [1904]), 197. 
421 E.G., «The late Andrew N. Prentice, F.R.I.B.A.», The Architect and Building News, 9. januar 1942. 
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konkurransen om Wakefield Town Hall i 1877.422 I 1902 ble han tildelt The Royal Gold 

Medal med følgende begrunnelse: «Mr. Collcutt has evidently carefully studied and 

reflected on the best examples of both Classic, Gothic, and Renaissance work, and has 

thus marked out a distinctive line or path for himself.»423 Han er beskrevet som en mester 

i eklektisme, «he used bric a brac from any sources, but particularly from the French and 

Spanish Renaissance, and he handled them with a picturesque wit.»424 Imperial Institute 

var en lang bygning delt opp i forskjellige mindre seksjoner, med flere ulike gavler, små 

og store kupler og to høye tårn, ferdigstilt i 1893.  

 

 

Ill. 40 T.E. Collcutt, The Imperial Institute, 1888. RIBA. 

 Biong skrev hjem til Schirmer om hvordan han gjennom konkurranse-oppdraget 

hadde blitt bedre kjent med «to indflydelsesrige mænd, der kan komme til nytte for 

andre i fremtiden, da de er meget vennlige og hjelpsomme.»425 Biong hadde rett i at disse 

kontaktene skulle komme til nytte, både Collcutt og Prentice ansatte flere nordmenn. 

                                                 
422 Michael Harry Port, «Thomas Edward Collcutt», i Oxford Dictionary of National Biography, bind 12, 

(Oxford: Oxford University Press, 2004), 614; Girouard, Sweetness and Light, 78–81.  
423 William Emerson, «The Royal Gold Medal 1902: Adress by Mr. William Emerson, President», Journal of 

the Royal Institute of British Architects  (1902): 414. 
424 Gavin Stamp og Colin Amery, Victorian Buildings of London 1837–1887: An Illustrated Guide, (London: The 

Architectural Press, 1980), 168. 
425 Kristian Biong til Hermann Schirmer, London 15. august 1896. NB, bs. 201. 
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 Da Carl Berner var ved Collcutts kontor i 1900 skrev han hjem til Schirmer og 

beskrev forholdene: 

Her i London lever jeg udmerket i alle Dele og paa mit Kontor trives jeg storartet og lærer 

en masse. Min Chef er Collcutt, den samme som Biong og Bassøe har været hos. En 

ualdminelig dygtig og fin Kunstner. Det er en ren fornøyelse at se hvordan han holder 

Kontoret gaaende. Selv om der er aldrig saa travelt, saa faar ikke vi assistenter tegne det 

ringeste af os selv. Han tegner alt selv til ringeste Detail, vi har bare at sætte alting op for 

ham efter hans tegninger, rentegne og trace. Han har den samme rastløse Uro, som saa 

mangen Kunstner har, arbeider Nat og Dag, og gier sig aldrig før han faar det, som han 

vil have. Jeg maa beundre den over 60 aar gamle mand, der er frisk og rastløs som en 

Ungdom. Det er den samme Collcutt som har bygget Imperial Institute her i London, 

noget af den vakreste Arkitektur jeg har set. Jeg priser meg lykkelig som er kommet til en 

saadan mand.426  

Da nordmennene var i London var Collcutt høyt beundret, og Imperial Institute faktisk 

ved en anledning omtalt som den viktigste bygningen i England.427 Flere av 

nordmennene svermet for dette enorme komplekset, og Ivar Næss stilte ut en studie av 

bygningen på høstutstillingen i 1903.428  

Lockwood & Sons (Biong) 
Biong var egentlig lovet å få fortsette på Collcutts kontor, men det gikk i vasken da 

staben måtte nedskaleres en periode. Han ønsket seg nordover, til en katedralby.429 

Ønsket gikk i oppfyllelse, da han for en periode ble ansatt hos Lockwood & Sons i 

Chester, nordvest i England, nær grensa til Wales. Antagelig var det Collcutt som skaffet 

Biong arbeidet der.430 Grevskapet er kjent for en bindingsverkstradisjon som går tilbake 

til 1500-tallet. Det mest ikoniske eksempelet er kanskje Little Moreton Hall, i dag eiet av 

National Trust.431 I Chester var den sene Viktoriatidens begeistring for engelsk 

renessanse utrykt i en Tudor revival; en feiring nettopp av den svart-hvite 

bindingsverktradisjonen, og Lockwood-kontoret var en markant bidragsyter. Deres 

verker bidro til å skape en identifiserbar Chester-stil hevdes det.432  

                                                 
426 Carl Berner til Hermann Schirmer, London, 14. august 1900. NB, bs. 201. 
427 G. Alex Bremner, «‘Some Imperial Institute’: Architecture, Symbolism and the Ideal of Empire in Late 

Victorian Britain, 1887–93», Journal of the American Society of Architectural Historians 62, nr. 1 (2003): 50. 
428 Katalog over statens 20. aarlige kunstudstilling 1903, (Kristiania, 1903), katalognummer 277.  
429 Kristian Biong til Hermann Schirmer, London 15. august 1896. NB, bs. 201. 
430 William Thomas Lockwood hadde vært assistent hos Collcutt, og Collcutt var også en av to som 

nominerte Lockwood som Fellow i Instituttet. Se «William Thomas Lockwood», Directory of British 

Architects 1834–1914, bind 2, 65. 
431 www.nationaltrust.org.uk/little-moreton-hall 
432 Clare Hartwell et al., Chesire, i serien The Buildings of England, (New Haven og London: Yale University 

Press, 2011), 214. 
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Ill. 41 Lockwood & Sons, The Blossoms hotel, 1896. Foto: ukjent, ca. 1924. 

I 1896, antagelig mens Biong var der, tegnet og oppførte kontoret blant annet Blossoms 

Hotel (ill. 41).433 Også dette kontoret omtales i Muthesius' store kartlegging av engelsk 

arkitektur, som et av flere eksempler på talentfulle arkitekter i distriktsbyene.434 

John W. Simpson (Biong, Lofthus, C. Berner, Westbye) 
Etter noen måneder i Chester dro Biong tilbake til London, hvor han fikk jobb hos 

arkitekt John W. Simpson (1858–1933). Biong var ved dette kontoret fra april 1897 til han 

returnerte til Kristiania i oktober samme år.435 Simpson spesialiserte seg på offentlige 

oppdrag.436 I 1899 vant han konkurransen om Cartwright Hall i Bradford. 

Galleribygningen ble innviet i 1904, og er i følge Summerson en ganske freidig 

komposisjon: «Here there was a liberal budget and Simpson absorbed it into a 

complicated heap of Baroque for which, if one were to take it seriously, ’demoralisation’ 

might be about the right word. In our permissive way, we may prefer to call it fun.»437 

Denne nybarokke overfloden ble prosjektert mens Carl Berner var på kontoret. 

 Da Biong fikk plass der i 1897 ble han satt til å arbeide med to store oppdrag, 

Glasgow Art Gallery (ill. 43) og the Roedean School (ill. 44). Han var såpass fornøyd med 

begge disse prosjektene at han la ved illustrasjoner av dem til en søknad om reisestipend 

i 1898.438 Det var begge enorme prosjekter og ytterst forskjellige. Glasgow Art Gallery (nå 

Kelvingrove Art Gallery and Museum) er et digert palass midt i en park, i en stil som har 

                                                 
433 Ibid., 271. 
434 Muthesius, The English House, 1, 199. 
435 John W. Simpson, «Attest til Kristian Biong», London 2.10.1897. Vedlegg til Biongs «Søknad om statens 

reisestipend for kunstnere», 1898. Riksarkivet, RA/S-1021/E/Ed/0122/0001. 
436 W.G. Allen, «Simpson, Sir John William (1858–1933)», rev. John Elliott, Oxford Dictionary of National 

Biography (Oxford: Oxford University Press, 2004). [http://www.oxforddnb.com/view/article/36103, lest 

14.10.2015] 
437 Summerson, The Turn of the Century, 119. 
438 Vedleggene er ikke bevart, men det framkommer av søknaden: Biong, «Søknad om statens reisestipend 

for kunstnere», 1898. Riksarkivet, RA/S-1021/E/Ed/0122/0001. 
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blitt betegnet som spansk barokk. Roedean School er en av England mest kjente kostskoler 

for jenter, og ligger i Sussex, rett utenfor Brighton sentrum. Bygningsmassen ruver på en 

klippeformasjon over stranda, med utsikt over den engelske kanal. I følge William 

Whyte er skolen et eksempel på «strikingly conventional public school appearance» og et 

eksempel på tidens uniforme kostskole-stil basert på Tudor gothic.439 

 

 
Ill. 42 John Simpson, Cartwright Hall, 1899–1903. Foto: 1904 

 I 1899 begynte Johannes Rustung Lofthus (1876–1905) hos Simpson, han kom 

ilende fra Nürnberg etter invitasjon fra Heinrich Karsten. Bergenseren Lofthus hadde 

aldri gått på Kunst- og Håndverkskolen under Schirmer, men møtte Karsten da de 

studerte sammen på høyskolen i Dresden. Lofthus skrev hjem at Karsten hadde skaffet 

post på et kontor med flere andre norske arkitekter, blant annet en sønn av statsråd 

Berner [Carl]. På dette tidspunktet hadde Biong reist; hvem som på dette tidspunktet 

utgjorde «de flere andre norske» i tillegg til Berner er foreløpig uklart. Lofthus forklarte 

ikke hvorfor det skulle være så fordelaktig å reise til London, bare at Karsten absolutt 

anbefalte det.440 Et snaut år seinere skrev han hjem og beskrev arbeidsforholdene på 

kontoret i City, ikke helt fornøyd:   

                                                 
439 William Whyte, «Building a public school community 1860–1910», History of Education 32, nr. 6 (2003): 

623. 
440 Johannes Rustung Lofthus til Valborg Henriette Wallen Lofthus, Nürnberg 11. november 1897. UiB, Ms. 

1900. (Karsten selv jobbet ved et ganske ukjent kontor, Yetts, Sturdy and Usher, hvor han var i 18 måneder. 

Se Karstens søknad om Houens legat, datert London mars 1898. Riksarkivet, RA/S-1021/E/Ed/L0298.) 
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Hvis min chef, som jeg ‘adore’ havde sine ‘chambres’ i en liden by eller på landet, kort 

sagt ikke i London, og hvis han samtidigt havde nok arbeide kunde jeg bli hos ham i 

årevis. Men når samme chambres befinder sig i det tykkeste skidneste part af London i en 

fæl rønne hvor man næsten kan se tversigjennem de faldeferdige vegge. Hvor et papir bli 

sort av sod når det har lagt 10 min. på bordet, hvor man holder vinduerne lukket for at 

ungå de usunde uddunstinger fra en ‘plads’, da er det rimelig at jeg ikke fuldt ud er 

tilfreds der, selv om min chef var Englands første architect.441 

Så kummerlige Lofthus enn måtte finne forholdene, og hvor mye det enn dunstet av 

kloakk, så var Simpsons adresse disse årene respektabel nok. (New Inn, Strand).442 John 

Simpson er ikke en arkitekt det er skrevet mye om (han er da heller ikke nevnt av 

Muthesius), men han var antagelig populær; i en periode var han også president for 

Instituttet.443  

 For de norske assistentene hans var det formodentlig et helt annet nettverk som 

ble viktig; Simpson var medlem av Art Workers Guild (AWG) mellom 1899 og 1906.444 

Foreningen ble dannet i 1884 av elever og assistenter på kontoret til Norman Shaw, som 

en møte- og diskusjonsklubb for å styrke båndene mellom arkitektur og de andre 

kunstartene. Alan Powers har påpekt at laugsarkitektene hovedsakelig tegnet kirker og 

bolighus, med noen unntak.445 Simpson var definitivt et unntak. 

 

 
Ill. 43 Simpson and Allen, Kelvingrove Art Gallery and Museum, 1891–1901. Cranmore. 

                                                 
441 Johannes Rustung Lofthus til Valborg Henriette Wallen Lofthus, London 22. september 1898. UiB, Ms. 

1900. 
442 « Sir John William Simpson», Directory of British Architects 1834–1914, bind 2, 618. 
443 Da han ble Fellow i 1900 var hans obligatoriske tre anbefalinger fra kjente navn: A. Webb, W. Emerson 

og A. Waterhouse. « Sir John William Simpson», Directory of British Architects 1834–1914, bind 2, 618.  
444 Se liste over tidligere medlemmer på www.artworkersguild.org/about-us/past-members/ (besøkt 14. 

oktober 2015). 
445 Powers, «Architectural Education in Britain 1880–1914», 27. 

http://www.artworkersguild.org/about-us/past-members/
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Ill. 44 John Simpson, Roedean School, 1898–1899. Foto: Past Pix/SSPL/Getty Images, ca. 1917 

C. Harrison Townsend (Næss, Bassøe, Tønnesen) 
Det er fristende å spekulere i at det var en mulig kontakt med AWG som førte til at minst 

tre Kristiania-arkitekter endte opp på et Arts & Crafts-kontor, hos C. Harrison Townsend 

(1851–1928). Townsend skal ha vært et entusiastisk medlem av lauget, han ble medlem i 

1888 og mester i 1903.446  

 Townsend er trukket fram som en sentral karakter i Arts & Crafts, men det finnes 

likevel bare én lengre monografisk artikkel om ham.447 Hans tre mest kjente bygninger er 

Bishopsgate Institute (1894), Whitechapel Art Gallery (1896–1899) og Horniman Museum 

(1901). De to første ligger sentralt øst i London, museet et stykke utenfor sentrum i sør-

London. Disse tre bygningene kan sies å være sjeldne eksempler på monumental Arts & 

Crafts, og de skulle komme til å ha stor innflytelse på Townsends assistent Ivar Næss. De 

to andre nordmennene på kontoret var Thorbjørn Bassøe og Sigurd Tønnesen. 

 Av de ulike arkitektene som ansatte Schirmer-elever som assistenter er Townsend 

den mest anerkjente i dag. Townsend var også en stjerne i samtiden, ofte publisert i The 

Studio. Bassøe hevdet stolt at Townsend var «en av forkjæmperne for den Moderne 

retning i den Engelske Arkitektur».448 I hvor stor grad Bassøes karriere var preget av 

innflytelse fra Townsend vites ikke; han reiste nærmest på impuls til Amerika i 1901 og 

arbeidet der til han etablerte praksis i Oslo i 1932.449 

                                                 
446 Adrian Forty, «Charles Harrison Townsend», i Oxford Dictionary of National Biography, bind 55, (Oxford: 

Oxford University Press, 2004), 119.  
447 Alastair Service, «Charles Harrison Townsend», i Edwardian Architecture and its Origins, red. Alastair 

Service (London: The Architectural Press, 1975). 
448 Thorbjørn Bassøe, Søknad om støtte fra A.C. Houens legat, 15. februar 1901. Riksarkivet, RA/S-

1021/E/Ed/L0300. 
449 Thorbjørn Bassøe til Hermann Schirmer, 17. mai 1902. NB, bs. 201; Hans Peter Bassøe, red. Stamtavle over 

familien Bassøe (Århus: Universitetsforlaget i Århus, 1999), 269. 
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Ill. 45 C.H. Townsend, Bishopsgate Instititute, 1894. 

RIBA 

 
Ill. 46 C.H. Townsend, Whitechapel Art Gallery, 1896–

1999. RIBA. 

Om Ivar Næss derimot, kan det ganske sikkert slås fast at han ble sterkt påvirket av 

Townsend, ikke minst synlig i Elvarheim, festivitets- og kommunelokale i Elverum, som 

sto ferdig i 1906. Bygningen ble bombet i 1940 og har nærmest falt ut av 

arkitekturhistorien, men er godt dokumentert i en grundig artikkel av Steinar 

Sørensen.450  

 Konkurransen om et kommunelokale hadde innleveringsfrist i mai 1902. Enten 

sendte Næss sitt utkast Raad og hygge fra London eller så var han nettopp kommet hjem. 

Utkastet et tapt, men kjent gjennom samtidige gjengivelser i lokalpressen.451 Utformingen 

alluderer sterkt til Bishopsgate Institute, noe også juryens sakkyndige medlemmer, 

Kristian Biong og Ole Stein, må ha lagt merke til.452 Men som Sørensen har påpekt gir 

prosjektet også assosiasjoner til Collcutts Imperial Institute. 

                                                 
450 Steinar Sørensen, «Et jugendpalass i Østerdalen», i Alfarheim: årbok for Elverum, (Elverum: Historielaget, 

1991). 
451 Ibid., 17. 
452 Av en eller annen grunn var YAF bedt om å oppnevne jurymenn, og det var også medlemmer av denne 

foreningen som ble premiert. Førsteprisen gikk til et utkast av Heinrich Jürgensen og Heinrich Karsten, 

tredjeprisen til Wilhelm Nordstedt. Ingen av disse utkastene er bevart, og begrunnelsen for å legge 

andrepremieutkastet til Næss til grunn for utførelsen er heller ikke kjent. Ibid., 17, 22. 
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Ill. 47 Ivar Næss, Elvarheim kommunelokale, 1902–1906. Foto: Wilse, 1920 / Norsk Folkemuseum. 

Studier 

Schirmer-elevene i London betraktet kontorjobbene sine som en form for 

videreutdanning. Dette var mer uformelt enn polyteknisk skole i Tyskland, men helt i 

tråd med engelske kontorelev-tradisjoner. At nordmennene faktisk fikk arbeid på enkelte 

meget ettertraktede kontorer er imponerende. Kan hende var all drillingen de hadde fått 

i tegning hos Schirmer avgjørende, siden tegneferdigheter skal ha vært helt avgjørende 

for å få en god plass i et trangt arbeidsmarked.453 Det var også mange Schirmer-elever 

som ikke forsøkte å skaffe seg (eller kanskje ikke fikk) plass på kontor, og som nøyde seg 

med noen ukers opphold, som regel både i London og så en reise rundt i England og ofte 

også Skottland. De bevarte søknadene om ulike reisestipender vitner dessuten om at det 

var mange flere som ønskte å reise enn dem som faktisk fikk mulighet. 

 Kontorarbeid var bare en av flere måter å videreutvikle seg på. Det ble i tillegg 

drevet utstrakte selvstudier i Londons museer, særlig South Kensington-museet. De 

fleste nordmennene var bosatt i Earls Court, en halvtimes spasertur unna. I museene ble 

det drevet disiplinerte selvstudier, kanskje som en videreføring av hva Schirmer prekte 

av stilhistorie i ornamentklassen. Jørgen Berner fortalte at han besøkte South 

Kensington-museet hver lørdag, for da var han tidlig ferdig på kontoret: «Jeg har taget 

nogle skitser, dels av portaler og dels ornamenter. Naar man vil tegne kan man forlange 

                                                 
453 Jørgen Berner til Hermann Schirmer, London 27. september 1896. NB, bs. 201. 
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sin stol og med tegnebrettet paa knæet og blyanten i haanden klarer man sig 

udmerket.»454  

 I tillegg var Schirmer-elevene selvsagt opptatt av å se og studere engelsk 

arkitektur, både den historiske og den samtidige. Det å studere hus gjennom å tegne 

dem var sett på som en del av arkitektens utdanning, en nødvendig aktivitet. Som det 

ble sagt fra talerstolen i AA ved en anledning, så var det å skisse nyttig både for å 

oppøve kunstneriske ferdigheter, men også for å trene øyet til å vedsette og gjenkjenne 

gode former, proporsjoner og komposisjoner, «thereby to set him thinking and rouse his 

imagination: and in a word, to at once furnish him with ideas and give him skill and 

readiness in expressing them.»455  

 Beskjeden fra Schirmer hadde jo vært å studere engelsk middelalderarkitektur, 

men The Great Fire of London i 1666 la det meste av middelalderbyen i ruiner. London er 

ikke nødvendigvis et naturlig utgangspunkt for å studere normannisk og tidlig gotisk 

arkitektur, men som antydet i forrige kapittel var kanskje ikke Schirmers eksport av 

elever helt gjennomtenkt. I 1890-tallets England var det temmelig umoderne å snakke 

om norman revival. Der var det da et helt tilbakelagt fenomen.  

Normannisk og ny-normannisk 
Timothy Mowl har hevdet at det, en kort tid, så ut til at en norman revival kunne komme 

til å vinne over nygotikken «as a national eccleciastical idiom.»456 På slutten av 1700-tallet 

ble det utgitt flere bøker hvor det normanniske ble synonymt med kampen for britisk 

parlamentarisk frihet. Arkitektoniske eksperimenter i nynormannisk stil synes å ha fulgt 

i kjølvannet av denne litterære bølgen, hevdet Mowl.457 Han har funnet nærmere 350 

nynormanniske kirker i Storbritannia.458 Stilen hadde sin storhetstid på 1830- og 1840-

tallet og var utdødd i 1870. Bruk av normanniske motiver etter denne datoen var en del 

av en mer generell romansk gjenreisning som karakteriserte kirkebygningene i siste del 

av 1800-tallet.459  

                                                 
454 Jørgen Berner til Hermann Schirmer, London 30. desember 1895. NB, bs. 201. I stipendsøknadene har de 

fleste arkitektene som var i London kort oppgitt disse studiene i South Kensington museum, men det 

kommer ikke tydelig fram at det dreide seg om selvstudier. Da stipendsøknadene ble brukt som kilder til 

artiklene i Norsk Kunstnerleksikon ble opplysningen misforstått, og det er grunnen til at for flere av dem 

er «studier ved South Kensington Museum» oppført under overskriften «utdannelse» i de flere av de 

biografiske artiklene. 
455 Walter J.N. Millard, Architectural Sketching and Sketching Trips: A Paper Read Before the Architectural 

Assiciation on May 18th, 1883, (London: 1883), 3. 
456 Timothy Mowl, «The Norman Revival in British Architecture 1790–1870» (Doktorgradsavhandling, 

Oxford University, 1981), iii. 
457 Ibid., vi. 
458 Drøyt 300 i England, 20 i Wales og 15 i Skottland. Ibid., 321. 
459 Ibid. 
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 Holy Cross i landsbyen Dilton Marsh, tegnet av Thomas Henry Wyatts, er blant de 

viktigste, og mest vellykkede av de nynormanniske kirkene, men til tross for hva Mowl 

kalte brutal styrke og selvsikker massedisponering, mente han kirken bare var en halv 

suksess. Interiøret var skuffende: «Here, in one of the style's most impressive churches, 

the failures of neo-Norman are evident. In its simplest form, the style was to uninventive 

in decoration for Victorian architects who enjoyed a bravura display of detail.»460  

 Ny-stilen ble også utsatt for et hardt angrep i The Builder, noe Mowl mente bidro 

til dens fall. Den usignerte artikkelen mante til angrep: «Perhaps the whole history of 

architecture does not contain any thing else so scandalous and silly as the re-introduction 

of this species of Romanesque building.»461 Å gå tilbake til rundbuen i stedet for å bruke 

den mer avanserte spissbuen ble utlagt som fremskrittsfiendtlig, forfatteren var rystet: 

«This abuse, which is disgraceful to the nineteenth century, must, with many other 

subject of complaint, be remedied. Those who erect modern Norman churches, waste 

one-third of the outlay, make them sensitive to the slightest settlement, retrench their 

duration one-half, and render them rude, bald, shabby, and unworthy of the refinement 

and philosophy of the age.»462 Som Mowl har påpekt var denne mobbingen, som han 

kalte det, antagelig medvirkende til at nynormannisk bukket under for nygotikk.  

 

 
Ill. 48 Hjørdis Grøntoft, Nordportalen på Iffley kirke ved Oxford, 31. mars 1899. Nasjonalmuseet. 

                                                 
460 Ibid., 335. 
461 «Architectural Abuses: No. I – Norman Architecture», The Builder 2, nr. 68 (25.5.1844): 265. 
462 Ibid., 266. 
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 Gavin Stamp har undersøkt forholdet de høyviktorianske nygotikerne hadde til 

Normandie, og funnet at deres kirkearkitektur, i motsetning til hva man har trodd, var 

influert av fransk middelalder; særlig bygningsarven i Normandie.463 Stamp refererer 

ikke til Mowl, men deres argumentasjon utfyller hverandre. Som Mowl påpekte var den 

nynormanniske arkitekturen på vei nedenom på 1850-tallet, etter blant annet å ha blitt 

beskyldt for reaksjonær bruk av rundbue. Høyviktorianerne interesserte seg lite for den 

normanniske arkitekturen i Normandie, men de reiste dit allikevel – for å se gotikk.464 På 

1860-tallet utviklet nygotikken seg videre, yngre arkitekter reagerte mot de kontinentale 

forbildene og argumenterte for å studere Early English og English Decorated i stedet. 

 Schirmer-elevenes ideer om å basere en nasjonal norsk stil på en normannisk 

gjenreisning har antagelig, i den grad de diskuterte det med engelske kollegaer, fortont 

seg nokså eksotisk. For engelske arkitekter var Norman revival utdatert. Det er heller 

ingenting som tyder på at YAF'erne fattet noen som helst interesse for de nynormanniske 

kirkene fra 1840-årene, derimot gikk de gjerne til kildene. Som nevnt ovenfor er det ikke 

mye bevart normannisk arkitektur i London, men noe er det: de eldste delene av 

Westminster Abbey, Tower of London (særlig kapellet) og St. Bartholomew-the-Great. Rett 

utenfor London ligger Walthamstow Abbey, og i tillegg later de fleste til å ha sett den lille 

landsbykirken i Iffley ved Oxford (ill. 48). Lenger unna London var Durham-katedralen et 

yndet mål, men ikke alle hadde råd eller mulighet til å reise vidt og bredt.  

 De aller fleste av alle skissene og studiene Schirmer-elevene produserte mens de 

bodde i London er tapt. Blant de få bevarte er noen av Hjørdis Grøntoft, som 

pennetegningen av St. Peters Church i Ealing, som viser at det norske miljøet også var 

orientert om avansert samtidsarkitektur (ill. 49).  

 Berner og Biong begynte også å fotografere, i tillegg til å tegne studier: «Vi har 

kjøbt os et fotografiaparat og med dette paa ryggen og tungen paa maven (Sinding-

Larsens udtryk) drager vi rundt omkring og tager alle de vakre partier vi kan komme 

over. Nogle bilder af en eller anden bygning her har vi tænkt at sænde Y.A.F. for vi maa 

jo ogsaa tænke lidt paa vore kolegaer.»465 

                                                 
463 Gavin Stamp, «High Victorian Gothic and the Architecture of Normandy», Journal of the Society of 

Architectural Historians 62, nr. 2 (2003). 
464 Ibid., 197. 
465 Jørgen Berner til Hermann Schirmer, London 30. desember 1895. NB, bs, 201. Biongs og Bernes 

fotografier er antagelig ikke bevart. 



 

 

140 

 

 
Ill. 49 Hjørdis Grøntoft, St. Peters kirke i Ealing, 5. september 1899. Nasjonalmuseet. 

Akademistudent Grøntoft 

Schirmers opprinnelige plan om å sende elevene sine til Royal Academy falt i fisk – med 

ett unntak. Hjørdis Grøntoft (1878–1918) var faktisk den andre kvinnen noensinne til å 

bli tatt opp på arkitekturskolen.466 Hun dro til London høsten 1898, etter å ha arbeidet et 

halvt år som assistent hos Sinding-Larsen. Hun hadde også tegnet Sandsgården på Gjøvik 

under eget navn, kanskje den første oppførte bygningen i Norge tegnet av en kvinnelig 

arkitekt.467  

 Grøntoft bestemte seg antagelig tidlig i 1898 for å reise til London, og søkte 

Enkedronning Josephines legat for kvindelig uddannelse om støtte. Før hun sendte 

søknaden hadde hun forhørt seg med venninnen Marie Karsten, som hadde vært i 

London siden januar. Grøntoft skal ha tenkt på å studere ved RCA, men «er ikke hun 

kommet for langt til det», skrev Karsten hjem til Schirmer, og tilføyde at hun skulle 

                                                 
466 «Student admissions 1890–1922», Royal Academy, RAA/KEE/1/1/4.  
467 Heidi Froknestad, «Sandsgården i Gjøvik og arkitekten Hjørdis Grøntoft», i Årbok for Mjøsmuseet, (Kapp: 

Mjøsmuseet, 2012); Froknestad gjenoppdaget Grøntoft, som ikke er nevnt av Wenche Findal i Mindretallets 

mangfold: Kvinner i norsk arkitekturhistorie, (Oslo: Abstrakt forlag, 2004). 
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skaffe henne opplysninger om akademiet også.468 Akademiet virket antagelig fristende 

på Grøntoft, som opplyste i stipendsøknaden at i London kunne «kvindelige 

studerende» bli tatt opp ved akademiet, «hvilket neppe er tilfældet annetsteds.»469 Etter å 

ha blitt tilkjent 400 kroner (hun søkte om 900) reiste hun altså i september til London, og 

flyttet inn hos Marie Karsten i Earls Court.  

 Frem mot jul studerte hun i South Kensington-museet «da veiret var for koldt til 

at arbeide ute».470 En bevart tegning vitner om at det ikke bare var engelsk middelalder 

som ble studert, hun satt faktisk i museets Cast Court og studerte en avstøpning av 

portalen til Ål stavkirke (ill. 50).471 I denne perioden forsøkte hun også å få arbeid. Frøken 

Grøntoft har enda ikke fått noe å gjøre, skrev Biong til Schirmer i desember 1898, og 

tilføyde at arkitektene i byen åpenbart ikke trodde på kvinnelige assistenter.472 Her er det 

en forskjell mellom norske og engelske kontorer – i London var det nærmest ingen som 

åpnet for kvinnelige assistenter og systemet med kontorelever bidro til å opprettholde en 

høy terskel for kvinner.473 I Kristiania bidro kanskje det at kvinner og menn studerte 

sammen i bygningsklassen og ornamentklassen på Kunst- og Haandverkskolen til det 

motsatte.474 

 Motstanden mot kvinnelige arkitekter ble ofte forkledd som til kvinners eget 

beste, og dessuten begrunnet med at de fleste kontorer manglet fasiliteter for kvinner. 

Dessuten – kvinner ville ikke kunne inspisere byggeplasser, klatre på stiger og stillaser 

eller forhandle med leverandører og klienter. Som Lynne Walker påpekte: denne 

beskyttende kavaler-geskjeften omfattet ikke arbeiderklassekvinner som jobbet på  

                                                 
468 «Jeg hører at Hjørdis tænker paa at komme herover til høsten, og er naturligvis meget fornøiet over det. 

Jeg forstod det, som om hun tænkte paa at gaa ind paa skolen, da hun bad mig sende planen, men er ikke 

hun kommet for langt til det. Der er vist forresten en afdeling for arkitekter ved akademiet her og jeg skal 

se at faa oplysninger om den ogsaa. Der har været en ganske anden tone i hendes breve siden hun kom til 

Sinding-Larsen.» Marie Karsten til Hermann Schirmer, udatert [våren 1898]. NB, bs. 201. 
469 Hjørdis Grøntoft, «Søknad om stipendium af Enkedronning Josephines Legat», Kristiania 25. februar 

1898. Riksarkivet, RA/S-1021/E/Ed/L0216. 
470 Hjørdis Grøntoft, «Søknad om staten reisestipend for kunstnere», 1899. Riksarkivet, RA/S-

1021/E/Ed/0123/001. 
471 Om avstøpningen av portalen, se Mari Lending, «Traveling Portals», i Place and Displacement: Exhibiting 

Architecture, red. Thordis Arrhenius, et al. (Zürich: Lars Müller, 2014). 
472 Kristian Biong til Hermann Schirmer, London 21. desember 1898. NB, bs. 201.  
473 Lynne Walker, «Architectural Education and the Entry of Women into the Profession», i The Education of 

the Architect: Proceedings of the 22nd Annual Symposium of the Society of Architectural Historians of Great 

Britain, red. Neil Bingham (London: The Society of Architectural Historians Great Britain, 1993), 40. 
474 I Kristiania hadde Grøntoft vært ansatt både hos Henry Coll og Sinding-Larsen, Bergljot Schønheyder 

hos Harald Olsen, Herman M. Backer og Christian Fürst. Se Bergljot Schønheyder, «Søknad om 

stipendium af Enkedronning Josephines Legat», Kristiania 27. februar 1901. Riksarkivet, RA/S-

1021/E/Ed/L0217. 



 

 

142 

 

 
Ill. 50 Hjørdis Grøntoft, Detalj av portal på Ål kirke i Hallingdal etter gipsavstøpning i South Kensington-museet, 

desember 1898. Nasjonalmuseet. 

  



 

 

143 

 

teglverk eller på spikerfabrikk.475 Tilsvarende holdninger gjaldt tydeligvis også 

møbeldesignere. Før Marie Karsten reiste til London forsøkte broren hennes, Heinrich 

Karsten (som hadde vært i London siden 1896) å skaffe henne en plass: «dog tror jeg det 

ikke vil blive saa ganske let at finde et passende kontor, da damer ikke anvendes paa 

tegnekontorer her i almindelighed.» Han hadde vært hos møbelforretningen 

Shoolbreads tegnekontor i Tottenham Court Road og forhørt seg, men fått til svar at de 

ikke opptok damer, og «desforuden var ikke kontoret med ydre bekvemligheder saadan 

anlagt at de kunde have damer der.»476 Vanskelighetene med å få elevplass og jobb på 

kontor bidro til at det var få kvinnelige søkere til arkitekturskolen på akademiet. 

Inntaksprotokollen avslører med all tydelighet at lenge etter at kvinner søkte i hopetall 

til maleriklassen var arkitektur fortsatt et mannlig domene.477 

 Grøntoft begynte å forberede seg til opptaksprøven til arkitekturskolen på nyåret 

1899. «Adgangen til denne klasse er meget vanskelig», skrev hun, «Saavidt jeg ved, har 

kun en dame tidligere underkastet sig denne examen, og jeg er i alle fald den første 

kvinde, der frekventerer denne klasse.»478 Opptaket var i to trinn, først måtte man 

godkjennes som kandidat [probationer], deretter som student. Grøntoft ble godkjent som 

kandidat sammen med ni andre søkere til arkitektskolen 5. januar 1899.479 For å komme 

så langt måtte man levere en rekke arbeidsprøver.480 Dessuten måtte man ha en 

anbefaling fra en arkitekt som enten var medlem av akademiet, eller av RIBA. Det var 

antagelig ikke lett for Grøntoft å skaffe denne attesten i en by hvor kvinnelige arkitekter 

ble sett på med største mistenksomhet, og hvor attestanten skulle garantere at søkeren 

«has followed up the study of Architecture and Architectural Drawing, and has acquired 

a fair degree of proficiency in the same.»481 Bestyreren ved arkitektskolen kom til 

unnsetning, og skaffet en henne anbefaling fra George Street.482 Street var en av få 

                                                 
475 Lynne Walker, «The Entry of Women into the Architectural Profession in Britain», Woman's Art Journal 

7, nr. 1 (1986): 15. 
476 Heinrich Karsten til Hermann Schirmer, London 13. desember 1897. NB, bs. 201. 
477 «Probationers 1825–1905». RA, RAA/KEE/1/2. 
478 Hjørdis Grøntoft, «Søknad om statens reisestipend for kunstnere», 24. februar 1899. Riksarkivet, RA/S-

1021/E/Ed/0123/001. 
479 «Probationers 1825–1905», RA, RAA/KEE/1/2. 
480 Arbeidsprøvene var: «(1) A Geometric Elevation of some part of an existing Building (which may be 

copied from published drawings or prints) in which some part of the ornament or other features shall be 

drawn in Freehand; (2) Geometric Elevations of the Doric, Ionic, and Corinthian Orders, with their 

Entablatures complete, to ½-in. scale, the columns to be 24 feet high; (3) an original Perspective Sketch in 

Pencil of an existing building, of part of a building, an a quarter-sheet of imperial paper; (4) a Drawing of a 

piece of Architectural Ornament from cast, shaded in pencil or chalk, or tinted, and of the size of the 

original. All the Drawings required must be on paper and unmounted.» Royal Academy of Arts in 

London, «School Laws relating to the schools, the library and the students», (London 1898), 7. 
481 Ibid.  
482 R. Phene Spiers til Hjørdis Grøntoft, 20. desember 1898. Brev i privat eie. 
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arkitekter i London som var positivt innstilt til kvinnelige arkitekter, og som også, bare 

måneder i forveien, hadde kjempet gjennom at R.I.B.A. tok opp sitt første kvinnelige 

medlem.483 Som kandidat måtte Grøntoft forberede en omfattende opptaksprøve: 

1. A Geometric Drawing from memory only of one of the Orders, to ½-inch scale, the 

Order and height of the Order to be fixed by the Council, and no book or other aid 

allowed, to be done in one evening of two hours, 6 P.M. to 8 P.M. 

2. A Drawing from a Cast, the six of the original, to be done in seven evenings of two 

hours each, 6 P.M. to 8 P.M. 

3. A Geometric Elevation (with or without a Plan) of a Building in London, to be done 

from the Probationer’s own notes and measurements, taken from the building itself, in 

two evenings of two hours each, 6 P.M. to 8 P.M., the notes and measurements to be 

submitted to the Council. 

4. Two Studies in outline, each on a quarter imperial sheet of paper, of two of the 

prinicipal Casts (to be selected by the Master of the School) in the Architectural School, to 

be done in two evenings of two hours each, 6 P.M. to 8 P.M.484 

Grøntoft besto, og ble opptatt som student i slutten av januar. 485 Hennes påstand om at 

hun var den andre kvinnen noensinne til å underlegge seg denne opptaksprøven var 

riktig. Den første var Clotilde Kate Brewster, tatt opp i 1896.486  

 Samtidig som Grøntoft ble akademistudent fikk hun endelig også assistentjobb. 

De andre nordmennene i London hadde tydelig forsøkt å hjelpe henne, og til slutt klart å 

skaffe jobb på Jørgen Berners gamle kontor der han hadde sittet og rentegnet 

teaterplaner. Marie Karsten rapporterte til Schirmer: «Er det ikke herligt at hun har faaet 

noget at gjøre? Bare hun nu ikke overanstrenger sig. Det er temmelig stridt for hende 

baade at gaa paa akademiet om aftenen og arbeide hele dagen, men saa kommer hun 

ogsaa til at blive flink.»487 

 Akademiet hadde to nivåer, og eksamenene på det laveste trinnet måtte fullføres i 

løpet av tre år. Deretter ble man flyttet opp i den høyere skolen, normert til ytterligere to 

år. Grøntoft var tatt opp på den lavere skolen til og med 1902, men på det tidspunktet 

var hun for lengst tilbake i Kristiania. Ved akademiet fullførte hun bare en eksamen, den 

                                                 
483 Walker, «The Entry of Women into the Architectural Profession in Britain», 16.  
484 Royal Academy of Arts in London, «School Laws relating to the schools, the library and the students», 

(London 1898), 10. 
485 «Student admissions 1890–1922», RA, RAA/KEE/1/1/4. Det var åtte andre som ble tatt opp: William 

Edward Brown, George Fletcher, Walter Goodwin Kerby, Nicol McKinley, Herbert Raine, James H. 

Rutherford. 
486 «Probationers 1825–1905», RA, RAA/KEE/1/2. På forespørsel har Royal Academy oppgitt til Froknestad 

at Mildred Bonham Bond var den første kvinnelige arkitekten som fikk opptak, men protokollen viser at 

hun søkte som maler. (se Froknestad, «Sandsgården i Gjøvik og arkitekten Hjørdis Grøntoft», 25.) Neste 

kvinne etter Grøntoft var Dorothy Loveday, som ble kandidat i 1903. 
487 Marie Karsten til Hermann Schirmer, Earls Court 22. februar 1899. NB, bs. 201. 
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såkalte Memory class, hvor man skulle tegne en bygning i London (utpekt av en 

gjesteprofessor) etter hukommelsen, helt uten hjelpemidler, i løpet av en dag.488 

Gjesteprofessorene på arkitekturskolen i 1899 var T.G. Jackson, Arthur William 

Blomfield, Alfred Waterhouse og George Aitchison. 

 Undervisningen på akademiet var gratis, men studentene måtte betale tegneutstyr 

og andre nødvendigheter selv. Jobben hos Sachs var ikke tilstrekkelig til å finansiere 

oppholdet.489 I 1899 søkte Grøntoft, via moren, på flere stipender.490 Hun var den første 

kvinnelige arkitekten som søkte på annet enn Enkedronning Josephines legat, som jo var 

øremerket kvinner. Søknadene for både statens reisestipend og tollkasserer Schäffers 

legat ble sendt arkitektgruppa i NIAF som var Kirkedepartementets sakkyndige. I 1899 

var ansvaret overdratt til tremannskomitéen Balthazar Lange, Harald Olsen og Henrik 

Bull. De innstilte Kristian Biong til statens stipend. Han hadde fått stipendet året før, og 

det var nærmest en regel at man fikk to år på rad, for å kunne fullføre en påbegynt 

utdanning. Navnet til tross, Statens reisestipend var til å begynne med et 

utdanningsstipend.491 Dette stipendet hadde de to siste årene vært på 1000 kroner, 

Schäffers på 400. Til dette sistnevnte ble Grøntoft halvhjertet innstilt som nummer 1:  

Med hensyn til ansøgerne til det Schäfferske legat skal man bemerke, at man har megen 

symphatie for den tanke at kvinderne, – naar anlæggerne og evnerne findes – støttes 

særlig i studiet paa det kunstindistrielle omraade. Frøken Hjørdis Grøntoft – som ganske 

sikkert er en begavelse – bør derfor efter komiteens mening gives anledning til at 

fortsætte sit studium ved South Kensington Museum.492 

Stipendkomiteen var altså ikke mer overbevist om Grøntofts fortjeneste at de ikke klarte 

holde South Kensington-museet og Akademiet fra hverandre. De la heller ikke skjul på 

at Carl Berner, innstilt som nummer to, var bedre kvalifisert: «En dygtig mand med 

solide kundskaper, som utvivlsomt vil drive det langt i sit fag». Grøntoft ble likevel 

innstilt som nummer 1 da komiteen ønsket at hun skulle gis mulighet til å beholde 

                                                 
488 Protokoll for arkitekturskolen. RA, RAA/KEE/12/1.  
489 Hjørdis Grøntoft, «Søknad om statens reisestipend for kunstnere», 24. februar 1899. Riksarkivet, RA/S-

1021/E/Ed/0123/001. 
490 «Da min datter Hjørdis Grøntoft er i London og ikke har nogen rede på forskjellig stipendier, har hun 

anmodet mig om at varetage hendes interesser. Hvorfor jeg tillader mig at insende hendes ansøgning i 

afskrift til dette stipendium, da jeg dertil er blevet tilrådet av flere.» Doris Grøntoft, 24. februar 1899, 

vedlegg til Hjørdis Grøntoft, «Søknad om staten reisestipend for kunstnere», 24. februar 1899. Riksarkivet, 

RA/S-1021/E/Ed/0123/001. 
491 Solhjell, Fra embetsmannsregime til nytt akademiregime: Kunstpolitikk 1850–1940, 100. 
492 B. Lange, H. Olsen og H. Bull [arkitektgruppas stipendkomité] til Formannen i NIAF, Kristiania 15. juni 

1899. Riksarkivet, RA/S-1021/E/Ed/0123/0001. 
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skoleplassen sin.493 Innstillingen ble sendt videre til departementet, men ingen arkitekter 

ble tilgodesett dette året. Grøntoft måtte reise hjem.494  

 Det var ingen andre nordmenn som kom inn på Akademiet i London, men det 

behøver ikke å bety at ingen prøvde. I akademiets arkiv er det bare bevart fortegnelser 

over hvem som ble godkjente som probationers, ikke hvem som ble avvist som 

kandidater. Det kan hende Thorbjørn Bassøe forsøkte seg. Han var i London samtidig 

med Grøntoft, og de var antagelig forlovet på det tidspunktet.495 Han har på et tidspunkt 

oppgitt å ha studert ved Akademiet, men er ikke innskrevet i protokollen.496 

 Foruten Grøntoft på akademiet var, i tillegg til Marie Karsten, også Benedicte 

Haslund elev på RCA. Her gikk også Harald Aars. Han var ikke Schirmer-elev, og reiste 

til England uavhengig av de andre. Da han kom tilbake til Kristiania ble han en betrodd 

assistent hos Sinding-Larsen, og snart et sentral medlem i YAF. Av disse tre er det bare 

Haslund som er registrert med noen form for eksamen.497 

Et feilsått foretak? 

I lys av hvor mange elever Schirmer klarte overtale til å reise vestover, så lyktes det han 

å demme opp strømmen av unge norske arkitekter til Tyskland. Dermed ble i alle fall 

deler av den arkitektoniske kulturen innlemmet i den kulturkretsen Schirmer mente den 

hørte naturlig hjemme. Carl Berner beskrev, i 1912, studier i England som et 

gjennombrudd for norsk arkitektur, etter år med «tysk smak og tysk pudsarkitektur»: 

Da reiste et par arkitekter over til England, inspireret av Herm. M. Schirmer. Hans 

undervisning hadde slaat an, over Englands vidunderlige middelalder var de sikre paa at 

finde veien hjem til vor egen bygningsskik, og dermed vinde fast fotfæste for personlig 

opfatning og inspiration. Flere fulgte. Aldrig har vel en flok arkitekter slukt et fremmed 

lands arkitektur intensere end disse, – hvem maa forresten ikke komme i ekstase ved 

synet av de vældige katedraler og de engelske slotte? Men de saa mere end de følte, en 

kortvaring, men interessant engelsk indflydelse var merkbar ved vore konkurranser og i 

vor arkitektur, saa var dette sværmeri for middelalderen forbi. Men til gjengjæld fik de se 

engelske hjem, og herfra er nok meget levedyktig kommet vor bygningskunst til gode.498 

                                                 
493 Ibid. 
494 Froknestad, «Sandsgården i Gjøvik og arkitekten Hjørdis Grøntoft», 26. 
495 «Hjørdis Grøntoft og jeg har aldrig passet sammen det var en kamp fra begyndelse til ende og derfor 

kanske varede det ogsaa saa længe.» Thorbjørn Bassøe til Hermann Schirmer, 17. mai 1902. NB, bs. 201. 
496 «Studerte videre i London 1899–1901 ved Royal Academy's aftenskole.» Bassøe, red. Stamtavle over 

familien Bassøe, 269. 
497 Opplysninger i e-post datert 29. mai 2015 og 24. mars 2017 fra Neil Parkinson, Archives & Collections 

Manager, RCA. 
498 Berner, «Brytninger i moderne norsk arkitektur», 38. 
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Dette er den lengste beskrivelsen av norske arkitekter i England til dato. Her 

katalogiserte altså Berner den engelske innflytelsen hovedsakelig som middelalder-

svermeri. Han påstod at svermeriet var kortvarig, men hans egen praksis indikerer det 

motsatte. Berner & Berners Rjukan kirke for eksempel, ferdigstilt 1915, er en korsformet 

steinkirke med et monumentalt tårn. Hovedvolumet er i nynormannisk stil, tårnet 

nybarokt. Med et avansert grep knytter kirken dermed an til alle de norske 

middelalderkirkene som ble ombygget og utvidet på 1600- og 1700-tallet.  

 
Ill. 51 Berner og Berner, Rjukan kirke, 1915. Foto: Wilse, 1916 / DEXTRA photo. 

Et annet eksempel på en sen nynormannisk bygning er Ivar Næss' Gressvik kirke fra 1925. 

Foruten i kirkene levde middelalderismen videre i typologien kraftstasjoner. Kristian 

Biongs Longerak kraftverk ligger som en borg i skogen, i en underlig blanding av teknikk 

og nyromantikk (ill. 52). 

 Middelalder-svermeriet var ikke «forbi», slik Berner hevdet i 1912. Martin 

Horáĉek påpeker hvordan det sjelden diskuteres når en arkitektonisk stil slutter, i 

motsetning til hvor opptatt litteraturen er og har vært av når en stil begynner.499 Han 

konkluderer med at stiler egentlig ikke kan dø eller utryddes. En stil kan forsvinne, 

hevder han, om den blir upopulær, eller til og med forbudt, men: «as long as a single 

document, a single building, a sample book or an image in the mind of the architect or 

craftsman exists, then the style is potentially still available and ready to be employed and 

satisfy a demand, should it appear.»500 Middelalderismen forsvant ikke, men den ble 

sidestilt med andre utrykk. 

                                                 
499 Martin Horáĉek, «The Problem of Style and the Historiography of Architecture», i Revival: Memories, 

Identities, Utopias, red. Ayla Lepine, Matt Lodder og Rosalind Mckever (London: Courtald Books Online, 

2015), 90. Et av de mest kjente unntakene er Charles Jencks helt presise tidsangivelse for modernismens 

død. 
500 Ibid., 96. 
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Ill. 52 Kristian Biong, Longerak kraftverk, 1915. 

 Schirmer-elevene var opplært til å avsky renessanse. Ved 25-års-jubileet for 

Schirmer som lærer ble det holdt fest, og en sang «fra damerne» oppsummerte 

ornamentklassens undervisning: «Op til Gothiken vi ærbødig ser; / men av Rokokkoen vi 

bare ler / og finder svært / meget forkjært / ved ny tysk stil og Renaissance.»501 For 

Schirmer var det utenkelig å finne forbilder i etter-reformatorisk tid, som for ham var en 

nedgangstid. Ikke desto mindre havnet elevene han sendte til England for å studere 

middelalder midt i en revival av 1500- og 1600-tall. 

 Allerede Jørgen Berner overga seg til dyrkingen av Christopher Wren, og hentet 

seg inn i siste liten da han skrev betatt til Schirmer om Westminster Abbey og St. Paul's 

Cathedral: «Ja, jeg skulle næsten tro at gotikken og renaissancen havde iklædt sig 

menneskeskikkelse for at se hvem af dem, der kunne bygge den vakreste kirke, dog jeg 

tror gotikken har vunnet!»502 I samme brev avslørte han, i tillegg til begeistringen for 

engelsk renessanse, en dyp beundring for viftehvelvet og de hengende sluttsteinene i 

Henrik VIIs kapell i Westminster Abbey, altså den perpendikulære stilen som Schirmer 

ikke kunne forsone seg med. Kan hende leste Schirmer dette brevet med en litt bekymret 

mine.  

Urban og nasjonal 
Schirmers lære om gjenreisning av den nasjonale stilen var ikke noen helt 

gjennomarbeidet eller stringent teori, og vektleggingen av materiale og typologiske 

                                                 
501 «Til hr. arkitekt Herm. M. Schirmers jubilæum fra damerne 2. oktober 1898». NB, Ms.fol. 1581. 
502 Jørgen Berner til Hermann Schirmer, London 30. desember 1895. NB, bs. 201. 
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konvensjoner førte til et digert udekket område: den urbane arkitekturen. Det finnes 

likevel eksempler på at Schirmer-elevene forsøkte tegne i urban middelalderisme, som til 

konkurransen om ny bygning for Kunstindustrimuseet og Kunst- og Haandverkskolen i 

1897. Det er bare to bevarte utkast fra konkurransen, og de forholder seg på ulikt vis til 

middelalderske motiver; Andrepremieutkastet For håndverk og kunst av Ole Stein og det 

upremierte Holger Sinding-Larsen-prosjektet 3 x 1 (ill. 51).503 Stein eksperimenterte med 

gotiske motiver i et symmetrisk skjema, mens Sinding-Larsen tydelig forsøkte å tegne 

mer i overenstemmelse med Schirmers lære. Hovedfasaden mot Ullevålsveien er bygget 

opp rundt kraftige normanniske portaler og rundbuede vinduer.  

 Ole Steins gotiske tilnærming til fasadeornamentene på skole- og 

museumsbygningen kan minne om et litt seinere arbeid, Akersgata 7-9, en bygård som 

(ifølge ankerjernene på fasaden) sto ferdig i 1899 (ill. 52). Denne gården føyer seg inn i 

rekken av forretningspalasser som skjøt opp som paddehatter i Kristiania på slutten av 

1890-tallet, oppført over samme skjema med fem etasjer med butikklokaler i første, ofte 

også andre etasje, kontorer eller boliger høyere opp, og et utbygget loft med 

«atelierleiligheter». Denne nye typen bygårder var et resultat av teknisk utvikling og 

bruk av bærende stålsøyler, som muliggjorde en fleksibel veggplassering. Denne 

fleksibiliteten avhang av store og regelmessige lysåpninger, disse gårdene særmerkes da 

også av de voldsomt store speilglassrutene i de nederste etasjene.504  

 YAF var en sammensatt gruppe arkitekter, og det vil være feil å hevde at alle 

medlemmene var enige om hva som var god arkitektur. Antagelig var det lettere å enes 

om hva som var dårlig. Det ser ut til at medlemmene kunne møtes i en felles avsky for de 

mest outrerte eksemplene på hva Stephan Tschudi-Madsen kalte «nordisk 

nyrennesanse» med tyske forbilder.505 (Dette var jo også en dobbel dose Schirmers 

antagonismer – tysk renessanse var vel omtrent så korrumperende som mulig.) Selv om 

YAFs publikasjoner aldri kom med mer enn ett nummer, så finnes det en stensilert 

utgave av nr. 2, et julenummer fra 1902 som er en intern parodi på det første 

nummeret.506 Denne humor-utgaven er i store deler pinlig pueril, men blant de bedre 

tekstene er en karikatur av Teknisk Ugeblads sporadiske kritikker hvor Hagbart Schytte-

Bergs Grændsen 17 ble latterliggjort.507  

 

                                                 
503 Oslo byarkiv, Hals-samlingen, A-10040 Skole og museum 
504 Bjørn Sverre Pedersen, «Gatens arkitekturhistorie», i Akersgaten, (Oslo: Trygve Juul Møller Forlag, 1967), 

97–98. 
505 Stephan Tschudi-Madsen, «Veien hjem. Norsk arkitektur 1870–1914», i Norges kunsthistorie, red. Knut 

Berg, et al. (Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1981), 42–43. 
506 «Yngre Arkitektassocitions Publikationer», Julenummer 1902. NB, Mf.fol. 1021. 
507 S., «Moderne Kristiania Arkitektur. Grændsen nr. 17», ibid. 
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Ill. 53 Holger Sinding-Larsen, 3 x 1, (1897). Utkast til konkurranse om skole og museum. Utsnitt. Oslo byarkiv. 

 

 
Ill. 54 Ole Stein, Akersgata 7–9, 1899. Norsk Teknisk Museum. 
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Ill. 55 Hagbarth Schytte-Berg, Grensen 17, 1900. Foto: Wilse, ca. 1930 / Oslo Museum 

Gården var en tidstypisk forretningsgård med hjørnetårn. I omtalen var det særlig 

«endepartiet» som ble behandlet:  

Arkitekten for denne, – sammenlignet med vor bys anden Arkitektur, – uendelig vakre 

Bygning – Hr. Schytte-Berg – har heldigvis forladt sine gamle Tilbøieligheder […], og 

slaaet ind paa nye Forhold og Former, idet han har lagt ‘tyske-Renaissance’ –behandlet i 

Frihed – til Grund. Vi, som har fulgt med i den senere tyske Arkitektur, vil her med 

Ledhed spore den begavede Arkitekt Grisebag's indflydelse, der som bekjent bevæger sig 

i den tarveligste af alle Renaissance Former […].508 

Kritikken ble avsluttet med en bemerkning om at alle «de valgte ornamenter paa en 

udmerket maade slutter sig til den hele Bygning, om end de enkelte ornamenter maa 

siges at være mislykkede».509 (Arkitekt Grisebag var antagelig en omskriving av Hans 

Grisebach (1848–1904).) YAF'ernes misnøye med den tyske renessansen betød ikke at de 

så ned på alle etter-reformistiske former eller bruken av slike, men den av Schirmers 

læresetninger som holdt seg best var kanskje nettopp den om korrumperende tysk 

innflytelse. 

                                                 
508 Ibid.  
509 Ibid. 
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 En generell interesse for byens historie trengte inn i den arkitektoniske kulturen. 

Ludvig Daaes bok Det Gamle Christiania fra 1871 kom i ny og illustrert utgave i 1891, og 

bidro til å nøre opp under interessen. Men det var slett ikke alle byens innbyggere som 

var begeistret for 1600-tallet, noe som kom særlig tydelig fram i debatten om 

restaureringen av Akershus slott. Fortidsminneforeningen hadde foreslått å legge til 

grunn tilstanden fra Christian IVs regjeringstid ved en restaurering, til stor bestyrtelse 

for Teknisk Ugeblad, som karakteriserte epoken som: «denne stilforladte, løgkuplernes, de 

stiliserede grønsagers glansperiode».510 Henrik Bull rykket raskt ut og forsvarte 

«Christian den 4des stil, denne renaissancens blomstringsperiode». Vi burde nå ha 

kommet over «tidligere tiders vandaløse arkitekturfanatisme, der tror på en eneste 

saliggjørende stil» hevdet han.511 Yngre arkitekter var altså i ferd med å se hjembyen med 

nye øyne. Harald Aars legitimerte seinere flere formale karakteristika ved de gamle 

husene i Kvadraturen som ekte Kristiania-preg.512 De eldste byggmestrene i Christiania 

var som vi vet innflyttede danske, skrev Aars, og derfor kan det sies at denne 

arkitekturen var dansk. Men den tilpasset seg raskt til forholdene, og utviklet seg til en 

regional tradisjon.513  

 Denne interessen var tydelig i konkurransen om et nytt rådhus på Hammersborg, 

en kontekst hvor det var naturlig å knytte an til byens historie. I stedet for å ha forbilder i 

middelalderbyen Oslo var de premierte utkastene, samtlige av YAF'ere, inspirert av det 

etter-reformatoriske Christiania.514  

 I England førte Queen Anne-stilen til en legitimering av flere ulike utrykk, har 

Crook hevdet: «The idea of a total style had been replaced – as in the Regency – by the 

concept of plurality of style: Gothic for churches, Renaissance for town halls and banks, 

Queen Anne for schools and houses.»515 Opprøret mot nygotikkens «arkeologiske» 

strenghet førte altså til en stilpluralisme. Det samme fenomenet kan ses hos Schirmer-

elevene, som ble opplært til å dyrke den middelalderlige «nasjonale» stilen, men som 

endte opp med stort sett å reservere det normanniske til det litt pussige typologiske 

paret kirker og kraftstasjoner. For villaer og landlig bebyggelse var fortsatt lærdommen 

fra studieturene gyldige, og trearkitektur inspirert av studieturene kan spores lenge. Som 

sagt var det den urbane arkitekturen som var et problem. Et viktig resultat av Schirmers 

                                                 
510 [Ant. Alfred Chr. Dahl], «Et varsko til autoriteterne: Akershus slots restauration», Teknisk Ugeblad 15 nr. 

25 (21. juni 1897): 237. 
511 Henrik Bull, «Christian den 4des stil», Teknisk Ugeblad 15, nr. 28 (15. juli 1897): 265. 
512 Harald Aars, «Smaabemerkninger om gammel byggeskikk i Christiania», St. Hallvard, nr. 17 (1917): 293. 
513 Ibid., 301–302. 
514 1. premie til Bredo Greve (Borger og Lov), 2. premie til Carl Michaelsen og Finn Knudsen (Centralanlæg) 

og 3. premie til Heinrich Jürgensen (For Hovedstaden). «Fra komitéen for bedømmelse af udkastene til nyt 

rådhus i Kristiania», Teknisk ugeblad 16, nr. 32 (10. august 1898): 435–436. 
515 Crook, The Dilemma of Style, 181. 
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oppfordring om studier i England var at elevene hans både ble smittet av entusiasmen 

for den engelske renessansen og at de begynte å interessere seg for norsk etter-

reformatorisk byggeskikk. Kristian Biongs konkurranseutkast til Norges bank er en 

fusjon av Tudor, middelalder og motiver fra det gamle Christiania. 

 Schirmer sendte altså – helt uforvarende – elevene sine avgårde til en eklektisk 

arkitektonisk kultur hvor de uunngåelig ble frigjorte fra hans eget strenge 

middelalderpåbud.  

 

 
Ill. 56 Kristian Biong, Norges Banks hovedsete, 1900. Omarbeidet 2. premieutkast. Norges bank.  
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6. Yngre Arkitektforening 

I 1896 publiserte daværende formann i Yngre Arkitektforening, Holger Sinding-Larsen, 

artikkelen «Norsk stil» i Teknisk Ugeblad. Artikkelen var en dårlig skjult kritikk av 

arkitektene i Norges Ingeniør- og Arkitektforening og et utilslørt angrep på landets 

fortidsvern. Sinding-Larsens agenda var både å gjøre ende på foreningsfelleskapet 

mellom ingeniører og arkitekter, og endre virksomheten til Fortidsminneforeningen fra 

arkeologiske utgravninger til bygningsvern. I kampen mot Fortidsminneforeningen 

brukte både han og Hermann Schirmer Yngre Arkitektforening til å fremme egen 

agenda.  

 Fra siste del av 1890-tallet var Yngre Arkitektforening en maktfaktor i Kristianias 

arkitektoniske kultur, men foreningen er likevel nærmest ukjent. I det følgende vil jeg 

kartlegge deler av foreningens virksomhet og dessuten diskutere hvordan YAF 

posisjonerte seg i forhold til den etablerte Ingeniør- og Arkitektforeningen, 

palassrevolusjonen i Fortidsminneforeningen og deres strategiske utstillingsvirksomhet. 

Jeg vil også berøre hvordan YAF, særlig via Holger Sinding-Larsen, var en 

propaganderende kanal for Schirmers teser, men også hvordan medlemmene opererte 

utenfor disse. YAF har så langt stort sett blitt omtalt i forbifarten, som en forening med 

Schirmer som stifter og hersker. Det var mer komplisert enn som så.  

Yngre Arkitekters Forening av 1891  

Yngre Arkitekters Forening ble stiftet i 8. januar 1891 av Heinrich Jürgensen (1871–1953), 

Halfdan Krabbe (1872–1938), Hans Mossevig (1871–før 1924), Kristen Rivertz (1862–

1937), Egil Selmer (1870–1917), Holger Sinding-Larsen (1869–1938) og Ole Stein (1867–

1950).516 Stifterne var noen og tjue-åringer, fortsatt nærmest for studenter å regne. Egil 

Selmer var den som var kommet lengst i karrieren og praktiserte allerede under eget 

navn.517 Rivertz var assistent hos Henrik Thrap-Meyer, Mossevig og Sinding-Larsen hos 

Harald Olsen og de tre siste var hos Henrik Nissen.518 Dette var altså unge menn helt i 

                                                 
516 Carl Berner nevner bare seks stiftere i den første artikkelen om YAF, «Arkitektstandens organisation: En 

kort historikk», Byggekunst 6 (1924): 181. Han utelot Kristen Rivertz, som oppgis i protokollen. Se 

årsberetning for 1898–1899, «YAFs møteprotokoll 1899–1903». OAF, arkivet. 
517 Geir Tandberg Steigan, «Egil Selmer», arc!. Besøkt 21. oktober 2016. 

www.artemisia.no/arc/arkitekter/norge/selmer.egil.html 
518 Ole Petter Bjerkek, «Heinrich Jürgensen», i NKL, bind 2, 446–47; Einar Sørensen, «Kristen Rivertz», i 

NKL, bind 3, 344–46; Halfdan Krabbe, «søknad om reisestipend for kunstnere», Stockholm 27. februar 1900. 

Riksarkivet, RA/S-1021/E/Ed/L0125/0001; Hans Mossevig, «søknad om reisestipend for kunstnere», 28. 
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starten av en arkitektkarriere. Det kan synes som en av hovedoppgavene til foreningen 

var å arrangere interne konkurranser. Allerede noen uker etter stiftelsen, ble det laget 

program for foreningens første konkurranse; en frittliggende villa for en familie.519  

 

 
Ill. 57 Yngre Arkitekters forenings stiftere fotografert i 1891. Bak f.v.: Egil Selmer, Halvdan Krabbe, Hans Mossevig. 

Foran f.v.: Ole Stein, Holger Sinding-Larsen, Heinrich Jürgensen. Oslo Arkitektforening. 
 

Henrik Nissen takket ja til å dømme. I det som vel har vært en festlighet i anledning 

juryens avgjørelse holdt Sinding-Larsen en skåltale: 

Som mine Herrer ved maa det ved Opføring af nye Bygninger kun anvendes prima 

Materiale og godt og solid Arbeide. Dette tror jeg gjælder ved alle mulige Foretagende og 

da specielt ved nye. Ved disse maa man jo skaffe sig en solid Basis for at den 

ovenpaastaaende Bygning ikke skal ramle sammen. Vi holde nu paa med at opføre 

Fundamenterne hvorpaa Y.A.F. skal staa og idag er en af Hjørnestenerne lagt. Man kan 

imidlertid have saa gode Materialer og saa solid Arbeide man vil, saa nytter det 

altsammen intet naar ikke en ledende Haand styrer alt. I Følelsen af at vi kanske kunde 

prestære solid Arbeide, men Materialet var secunda, og at den ledende Haand manglede 

blev det i Foreningen enstemig besluttet at vi skulde henvende os til Arkitekt Nissen for 

at søge Raad og Hjælp. Med største Beredvillighed og Glæde overtog Arkitekten det 

                                                 

april 1893. Riksarkivet, RA/S-3568/D/Df/L0008/0002; Holger Sinding-Larsen, «søknad om statens 

reisestipend for kunstnere», Kristiania, 21. mai 1894. Riksarkivet, RA/S-3568/D/Df/L0008/0003. 
519 «Program for 1st Koncurrence i YAF». NB, Ms.fol. 1021 tillegg.  
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kjedelige hverv som juryformand ved vor første Konkurrence. Denne er nu avsluttet og vi 

vil vistnok alle erindre den med Glæde. Men hver gang vi erindrer konkurrencen vil vi 

ogsaa erindre vor kjære Lærer og Raadgiver Arkitekt Nissen. Hans Skaal!520 

Denne talen tyder på at da Yngre Arkitekters Forening ble stiftet var det helt uten 

innflytelse fra Hermann Schirmer, som flere har oppgitt som medstifter.521 Henrik 

Nissen, lærer i bygningsklassen på Kunst og Haandverksskolen, var kanskje en viktigere 

støttespiller i denne tidlige fasen.  

 

 
Ill. 58 Holger Sinding-Larsen, Nidaros, 1891. Nasjonalbiblioteket. 

 En ny konkurranse gikk ut på å utforme et diplom for bruk i seinere 

konkurranser, og denne gangen var det Harald Olsen som var jurymann. Sinding-Larsen 

                                                 
520 Holger Sinding Larsen, «Skåltale for Henrik Nissen», udatert [1891]. NB, Ms.fol. 1021 tillegg.  
521 Jens Christian Eldal, «Herman Major Schirmer», i NKL, bind 3, 476; Ole Petter Bjerkek, «Herman 

Schirmer», i Norsk Biografisk Leksikon (Oslo: Kunnskapsforlaget, 2004), bind 8, 76. 
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vant med utkastet Nidaros (ill. 58). Hovedmotivet viser en mann med skisseblokk 

sittende i en romansk kirkeruin. Øverst er en slags frise med et midtstilt våpenskjold, 

Borgund stavkirke til venstre og Domkirken i Trondhjem til høyre. Motivet, som jo skulle 

representere foreningen, viser altså en studerende arkitekt. Kanskje var det dette som var 

foreningens opprinnelige formål, å være et sted for faglig utvikling. Det er lite som tyder 

på at Yngre Arkitekters Forening ble stiftet for å være et senter for opposisjon, eller i 

protest mot NIAF, slik det har vært hevdet.522 Det eneste bevarte materialet fra de første 

årene er nettopp knyttet til tegnekonkurransene. De få bevarte utkastene avslører noen 

romantiske forestillinger, som Jürgensens framstilling av arkitekten som ridder (ill. 59). 

 

 
Ill. 59 Heinrich Jürgensen, Utkast til konkurranse om utforming av et diplom for YAF, 1891. Nasjonalbiblioteket. 

 Etter å ha dannet sin forening reiste fem av stifterne ganske raskt til Tyskland for 

å studere videre. Rivertz og Selmer var de eneste medlemmene som var igjen i 

                                                 
522 «Yngre arkitekters forening (YAF) ble stiftet i opposisjon mot det syn at arkitektene nærmest var en 

slags spesialingeniører som kunne ha organisatorisk fellesskap med andre ingeniører.» Dag Myklebust, 

«Holger Sinding-Larsen», NKL, bind 3, 544.  
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Kristiania, men virksomheten lå ikke nede av den grunn. Ved foreningens tiårsjubileum 

ble denne perioden omtalt slik: «Foreningens stiftere havde sat sig høie mål og arbeidet 

havde altid gået med iver og energi. Som eksempel herpå minder taleren om den 

trængselsperiode, da de to eneste i byen værende medlemmer holdt regelmessige møder 

med foredrag og diskussion.»523 Sinding-Larsen og Jürgensen flyttet tilbake til Kristiania 

i 1893, men hvordan YAF opererte i denne perioden er ikke kjent. Det eneste som er 

sikkert er at det ikke ble avholdt konkurranser mellom februar 1892 og mars 1894.524 

Denne siste datoen ble det konkurrert om utformingen av et protokollomslag for 

foreningen, juryert av Herman Backer og Hermann Schirmer, og det er den første 

dokumenterte forbindelsen mellom Schirmer og YAF. Sinding-Larsen vant 

konkurransen med et utkast som bar budskapet: «En grundig granskning af vor fortids 

værk / skal danne fremtids grundvold stærk.» (Ill. 60.) Da hadde Sinding-Larsen begynt 

som Schirmers assistentlærer i ornamentklassen året før. 

 Ikke før Sinding-Larsens artikkel «Norsk stil» sto på trykk i 1896 finnes flere spor 

av hva som kan ha vært foreningens aktiviteter, men det synes klart at i løpet av få år ble 

foreningens ambisjoner endret, og YAF definerte seg som en opposisjon til Ingeniør- og 

arkitektforeningen. Det kan synes som om Sinding-Larsen og andre YAF-medlemmer 

etterhvert oppfattet NIAFs blotte eksistens som truende. I offentlighetens øyne medførte 

fagfellesskapet at arkitekter ble oppfattet som en type ingeniører, hevdet Sinding-Larsen, 

og karakteriserte hele forbundet som et mistak: 

Som et beklageligt Feilgreb maa det derfor under disse Forhold karakteriseres at 

Architekterne selv har hjulpet til at fastholde og ydeligere fæstne denne Feilopfatning ved 

at bryde den Forbindelse med Kunstnerne som de ældste Architekter havde knyttet og at 

assosierte sig med Ingeniørerne instedenfor med engang og for alle Tider at hævde sit 

Fag som Kunst ikke Videnskap – sin Stand som en selvstendig Kunstnerstand, ikke et 

Underbrug af en Teknikerstand.525 

Sinding-Larsen anklaget altså grunnleggerne av NIAF for lettsindig ha gitt avkall på et 

sant fagfellesskap til fordel for et falskt, for å bytte ut malere og skulptører med 

ingeniører. Det er nærliggende å tro at da Sinding-Larsen omtalte en forbindelse «med 

Kunstnerne som de ældste Architekter havde knyttet», så mente han 

Kunstnerforeningen, en forbindelse som ganske riktig hadde blitt brutt av den eldre 

                                                 
523 Daværende formann Jørgen Berners festtale ved foreningens 10-års jubileum 9. januar 1901, «YAFs 

møteprotokoll 1899–1903». OAF, arkiv. 
524 Se NB, Ms.fol. 1021 tillegg. 
525 Holger Sinding-Larsen, «Architekternes kunstneriske representasjon», foredragsmanuskript, 4. oktober 

1901. NB, Ms.fol. 1021. 
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generasjonen. Da Kunstnerforeningen ble delt i 1887 lot Frits Thaulow (1847–1906) det 

hagle beskyldninger over arkitektene.  

 

 
Ill. 60 Holger Sinding-Larsen, Proto, 1894. Nasjonalbiblioteket. 
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Kunstnerforeningens dødvekt 
I 1887 inviterte Christian Krohg (1852–1925) den skandaleombruste Hans Jæger (1854–

1910) med på et av Kunstnerforeningens møter, noe som utløste sterk moralsk 

bestyrtelse. Først på selve møtet, seinere i avisene, og dernest på foreningens 

generalforsamling noen uker etterpå, hvor formann Thaulow ble felt ved et 

mistillitsforslag. Bråket endte med at han og de fleste toneangivende bildekunstnere gikk 

ut av Kunstnerforeningen. I et oppgjør i Aftenposten delte Thaulow kunstnerforeningens 

medlemsmasse i to leire:  

Vi, som interesserer os for alt, som vedkommer vor Kunst herhjemme, som braser med 

Stipendiesagen, Nationalgalleriet, Høstudstillingerne, som skaffer Statsbidrag og slikt, 

som Deltager i udenlandske Udstillinger og gjør hvad vi kan for at være med. Og saa de 

andre, som ikke kan fordrage alt dette Bryderi og dette Leven, som bare vil have Fred og 

Ro, og helt slippe for alt det som har med Kunst at gjøre.526  

Han gjorde det klart at arkitektene tilhørte siste kategori:  

Arkitekterne, det er Kunstnerforeningens Dødvekt, de har sin egen Fagforening, hvor de 

formodentlig behandler sine kunstneriske Interesser. I Kunstnerforeningen hører man 

aldri sligt. Jeg har aldrig nogensinde set en arkitektonisk Tegning der oppe, aldri hørt et 

Ord om deres Kunst, aldrig et arkitektonisk Fotografi – Intet! Det er, som om vore 

Kunstinteresser aldrig mødtes.527 

Om Thaulow hadde rett i at arkitektene hadde tatt sitt faglige arbeid ut av 

Kunstnerforeningen og over i NIAF er vanskelig å vite sikkert, men lite tyder på at 

arkitektene utgjorde noe vitalt innslag der heller. Thaulow hadde mer på hjertet:  

Vi har henimod 40 Arkitekter herhjemme. At her er så mange Huse og saa faa Bygninger i 

Landet, er vel Forholdene skyld i; men siden der er saa mange Arkitekter, som udenfor 

sin Fagforening benytter sig af at være Medlem af Kunstnerforeningen til at stemme som 

aktive Kunstnere, maa de vel føle sin Berettigelse dertil. Men av Kunstnere vil man dog 

gjerne se Noget, og der de fattige Forhold ikke giver dem Anledning til at bygge, saa 

maatte da deres kunstneriske Trang til at give deres Følelser og Tanker Udtryk engang 

imellem gjøre sig gjældende. F. Ex. ved Tegninger på Høstudstillingen, som nu har varet i 

5 Aar og hvor man (paa ganske enkelte Undtagelser nær) forgjæves har tilbudt dem 

Plads. Man blir ikke Kunstner, fordi om man har gjennemgaaet Skolerne i Berlin og 

Hannover, der skal noget mere til. 528  

                                                 
526 Frits Thaulow, «Generalforsamlingen i Kristiania Kunstnerforening», Aftenposten, 24. februar 1887. 
527 Ibid. 
528 Frits Thaulow, «Svar til bestyrelsen for Kunstnerforeningen», Aftenposten, 5. mars 1887. 
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Til slutt fastslo Thaulow, som later til å ha vært aldeles rasende, at om de utgåtte 

medlemmene skulle kunne støtte Kunstnerforeningen igjen, så var et av kravene at 

arkitekter bare kunne ha status som aktive medlemmer om de ble anerkjent som 

kunstnere av en «dertil nedsat Komite».529 

 Selv om YAF-stifterne var unge da dette foregikk fikk de trolig med seg bråket i 

Kunstnerforeningen og de kraftige beskyldningene mot byens arkitektstand. Kan hende 

ville de være den slags arkitekter som kvalifiserte til Thaulows godkjent-stempel. YAF-

medlemmer stilte ut på Høstutstillingen og andre steder, de lot ofte sin «kunstneriske 

Trang» gjøre seg gjeldene.530 YAF kan fra begynnelsen av ha vært tenkt som en 

kunstnerforening, i motsetning til NIAFs mer teknisk orienterte virksomhet, selv om de 

ikke var i direkte opposisjon før etter noen år. 

Kunstnerarkitektens forening 

I løpet av 1800-tallet ble arkitektur tydeligere og tydeligere en egen profesjon, men 

«arkitekt» var likevel ikke en klart definert rolle. Var arkitekten kunstner eller en 

spesialisert ingeniør? Eller simpelthen en forretningsmann? I kjølvannet av Sinding-

Larsens provoserende artikkel «Norsk stil» oppsto en debatt om hvorvidt arkitektur var 

et kunstnerisk fag. En samtidig diskusjon i Storbritannia handlet om hvorvidt arkitektur 

var en kunstart eller en profesjon. Var det tilfeldig at Sinding-Larsen og YAF hevdet 

arkitektens status som kunstner parallelt med denne debatten i Storbritannia?  

Arkitektur: kunst eller teknikk? 
I «Norsk stil» presenterte Sinding-Larsen en historisk forklaring på den norske 

arkitekturens «lavere stilling». Tydelig under Schirmers innflytelse utla Sinding-Larsen 

«vor tidligere selvstendighetsperiode» og påfølgende nedgangstid: «Den del, der 

behandler tiden for Norges kunstneriske samvirken med Normandi og England, 

rummer vel den stolteste del av vor historie. […] Den kunstneriske nedgangs- og 

forfaldstid står ligeledes i den inderligste sammenhæng med vor kommen i 

afhængighedsforhold til Danmark.»531 Det nye han tilførte analysen var hvordan 

forholdene under unionstiden førte til det han kalte den «dog så sørgelig almindelige 

paralleltrækken mellom arkitekt og ingeniør.»532 I 1814 lå kunsten som alt annet i 

                                                 
529 Ibid. 
530 Bente Aass Solbakken, «'At hævde sit fag som kunst ikke vitenskap': Arkitekturen på statens 

kunstutstilling», i Arkitekturårbok 2011, red. Nina Berre (Oslo: Pax Forlag, 2011). 
531 Sinding-Larsen, «Norsk stil II», 415. 
532 Ibid. 
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dødvanne, hevdet han, og embedsmenn og offiserer som besatt noen grad av dannelse 

måtte bidra langt utover hva de hadde evner til: 

At arkitekturen på denne måde kom ind under ingeniøruddannede officerers ledelse, er 

jo ikke til at undres over, men dybt at beklage, idet der herigjennem har udviklet sig et 

misforhold, hvis indflydelse på arkitekturen har været skjebnesvanger for dennes 

udvikling. 

 Byggevirksomheden blev som sagt fra første stund lagt ind under ingeniørers 

ledelse, og at disse da betraktede arkitekturen som noget til deres fag henhørende eller 

dette underordnet, er jo en selvfølge. Gjennem dette overtilsyn har den anskuelse lidt 

efter lidt fæstet sig i den almene bevissthed, at arkitekten er en slags ingeniør med noget 

større tegneferdighed end denne, men med temmelig magert forråd av teknisk viden.  

 En sådan betraktningsmåde kan kun fremkomme og livnæres ved mangelfuldt 

syn på arkitekturen som kunst. At en sådan anskuelse imidlertid er rådende, viser bedst 

den meningsløse, men dog så sørgelig almidelige paralleltrækken mellem arkitekt og 

ingeniør.533  

Sinding-Larsen presenterte altså en historisk begrunnet analyse av hvordan (slik han så 

det) arkitekt og ingeniør feilaktig ble oppfattet som nære fagfeller, og hvordan 

arkitekturens uselvstendige stilling hadde ført til en forkrøplet faglig utvikling. Videre 

hevdet han at «for arkitekten må kunsten stå som hovedsag både i hans studium og 

virksomhed, hvis ikke respekten for denne hans kunst skal forsvinde.»534 En 

sammenligning mellom ingeniører og arkitekter må være meningsløs, da 

ingeniørvitenskapens mål var en solid bygning, mens for arkitekten var det solide 

bygget «emnet for hans kunstneriske behandling, altså en sammenligning mellem den 

enes mål og den andens middel.»535 Videre:  

Den her påpegede og i forholdendes medfør udviklede anskuelse, at arkitektur og 

ingeniørvidenskab er grene af samme træ, og den heraf flydende tendens til at trække 

parallell mellem arkitekt og ingeniør er antagelig en af de vigtigste årsager til den mislige 

stilling, arkitekturen herhjemme indtager i forhold til de øvrige frie kunster; og den har 

da heller ikke været og har heller ikke kunnet være uden indflydelse på arkitekterne 

selv.536 

Sinding-Larsens innbitte ingeniørmotstand hang altså sammen med en bekymring for 

arkitekten og arkitektfagets posisjon. Da Sinding-Larsen publiserte denne artikkelen var 

han formann i YAF, og teksten kan leses som et angrep på den mer etablerte Ingeniør- og 

Arkitektforeningen.  

                                                 
533 Ibid. 
534 Ibid., 416. 
535 Ibid., 415. 
536 Ibid., 415–416. 
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 Paul Due, en av stifterne av NIAF, gikk til skarpt motangrep. Han hevdet Sinding-

Larsens betraktninger var «så ensidige, at de vel nærmest kan betegnes som udtryk for 

idealistens horoskop av ‘kunstneren’ i arkitekturens tjeneste, ikke som udtryk for 

fagmandens opfatning af arkitektur i forhold til videnskab og kunst.»537 Til slutt forsøkte 

han avfeie hele problemstillingen som komplett irrelevant: «Men hvor skal da den 

norske arkitekt, der stiller ‘kunsten’ i høisædet, finde sit virkefeldt?», spurte han surt, og 

svarte selv: «I milionernes land – ? Ja! måske; – – herhjemme? – aldrig!»538 Due ble raskt 

flankert av en giftig Thrap-Meyer:  

Men jeg antager, at når den første ungdommelige kunstbegeistring i årenes løb blir lagt 

tilrette under erfaringens velgjørende kjendsgjerninger, samtidig som begeistring og 

interesse vil drive ham til mere indgående studium af, hvorledes de gamle også her i 

Norden er gået frem, – så vil dette fantastiske, isandhed ukunstneriske tankeeksperiment 

tabe sin indflydelse, og arkitektens forhåbentlig gode, sunde konstruktion overvinde og 

dræbe alle sådanne ødeleggende baciller på arkitekturens område.539 

Thrap-Meyer fortsatte med en lang utredning om konstruksjonens plass i arkitekturens 

historie, og anklaget Sinding-Larsen for lettsindigheter som undergravde faget; 

beskyldningen om å korrumpere arkitekturens stilling ble altså sendt i retur:  

Sådanne udtalelser som hr. Sinding-Larsens i et teknisk blad kunde komme til at virke 

meget uheldig på den hele byggevirksomhed, især i en så opreven og splittet tid. Jeg 

synes derfor, det er en pligt som fagmand at imødegå dem også i bladet. — Ikke alene de 

dannede bygherrer, men alle byggespekulantene får vind i seilene til fremme af en 

nedbrydende virksomhed. I denne sfære vil arkitekturen føres end længere fra land og 

strand, og dette har dog sikkerlig ikke været hr. Sinding-Larsens mening. […] 

De forhen just ikke klare begreber om arkitekter og arkitekturen som kunst, og som netop 

hr. Sinding-Larsen beklager sig over og det med rette, vil jo end yderligre forplumres, og 

arkitekten vil opnå det modsatte af, hvad han tror at tilsigte.540 

I svar til Due og Thrap-Meyer forsvarte Sinding-Larsen seg med at den største kunst var 

et «et samtidig praktisk og økonomisk anlagt og i kunstnerisk henseende sandt 

arbeide.»541 Konstruksjonen kunne ikke skilles ut fra det kunstneriske. Videre skrev han: 

«Jeg påstår ikke, at alle arkitekter er kunstnere, men jeg påstår, at arkitektur er kunst, og 

at det er denne kunsts dyrkeres første pligt selv at respektere og ved sit arbeide bringe 

                                                 
537 Paul Due, «Arkitekt? ‘Kunstner’», Teknisk Ugeblad 15, nr. 3 (1897): 26. 
538 Ibid., 28. 
539 Henrik Thrap-Meyer, «I anledning af hr. arkitekt Sinding-Larsens artikel i ‘Ugebladet’, ‘Norsk stil’», 

Teknisk Ugeblad 15, nr. 8; 9; 10 (1897): 67–68. 
540 Ibid., 67. 
541 Holger Sinding-Larsen, «Tilsvar til artiklen ‘Arkitekt? Kunstner’», Teknisk Ugeblad 15, nr. 9 (1897): 77. 
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andre til at respektere arkitekturen og derigjennom arkitektstanden.»542 Sinding-Larsen 

fastholdt at arkitekten måtte kreve sin plass: «En ændring til det bedre beror efter min 

formening kun på arkitektstandens optræden med fordring på selvstændighed.»543 

Selvstendighet i denne sammenhengen var løsriving fra ingeniørene, og underteksten 

var forskjellen på byens to arkitektforeninger. 

 Både Sinding-Larsen og andre YAF'ere snakket stadig insisterende om fagets 

selvstendighet, og det synes som om å fastholde arkitektur som en skjønn kunst var del 

av en kamp om fagets autonomi. Kan hende var denne taktikken importert fra England. 

«Architecture: Art or Profession?» 
På 1880- og 1890-tallet var britiske arkitektkontorer under press fra ulike spekulanter 

som opererte under betegnelsen «arkitekt». Diskusjonen om hvordan problemet skulle 

håndteres førte til en splittende konflikt om definisjonen av arkitektrollen. Mange mente 

løsningen var at retten til å kalle seg arkitekt burde bli utdelt av et kontrollerende organ 

etter obligatorisk eksaminering og registrering, det vil si, å gjøre «arkitekt» til en 

beskyttet tittel.544 The Society of Architects ble stiftet i 1884, og hadde som 

eksistensberettigelse å arbeide for å innføre dette.545 Snart forsøkte de å lovfeste 

eksaminering og sertifisering, begrunnet i et rundskriv som erklærte at folket måtte 

beskyttes mot de flere tusen byggmestere og bygningsinspektører (surveyers) som seilte 

under falskt flagg som arkitekter.  

  Den største og mektigste arkitektforeningen, Royal Institute of British Architects, var 

ambivalente til forslaget fra The Society of Architects. RIBA ønsket også en 

registreringsordning (og vedtok det i 1932), men de ville selv definere og kontrollere 

ordningen.546 Derfor motarbeidet de lovforslagene fra The Society, selv om de var enige i 

sak.   

 I Arts & Crafts-miljøet mente man at arkitekturen hadde blitt mer og mer separert 

fra de andre kunstartene, og at en registrering bare ville forsterke denne uheldige 

utviklingen.547 T.G. Jackson var en av de første som så forsøkene på en 

sertifiseringsordning som en trussel og sammen med Norman Shaw ble han snart leder 

                                                 
542 Ibid. 
543 Ibid., 76. 
544 Mark Crinson og Jules Lubbock, Architecture, art or profession?: three hundred years of architectural 

education in Britain, (Manchester: Manchester University Press, 1994), 61. 
545 «In its early years the Society had only one raison d'être, the registration of architects, but it preserved 

this with a zeal which kept it in existence until 1925.» Powers, «Architectural Education in Britain 1880–

1914», 28. 
546 Ibid., 32–33. 
547 William Whyte, «Memorialists (act. 1891–1903)», i Oxford Dictionary of National Biography, (Oxford: 

Oxford University Press, 2014). 
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av opposisjonen. Motstanden vendte seg ikke først og fremst mot den lite imponerende 

organisasjonen The Society of Architects, men mot Instituttet (RIBA). Et slags krisemøte i 

1891 munnet ut i et protestskriv undertegnet av over 70 ledende arkitekter og 

bildekunstnere (de fleste knyttet til AWG).548 Petisjonen [the Memorial] ble rykket inn i 

The Times og ga gruppa navnet The Memorialists. Selve petisjonen hevdet at kunst ikke 

kunne måles ved eksaminering, at registrering ville bryte ned arkitektur som en skjønn 

kunst og dessuten skape ytterligere avstand mellom arkitekturen og andre kunstarter.549  

 Petisjonen i The Times var bare begynnelsen. T.G. Jackson sørget for at debatten 

ikke døde, både ved å skrive flere leserbrev, og dessuten ved å redigere essaysamlingen 

Architecture, a Profession or an Art? Thirteen short essays on the qualifications and training of 

architects sammen med Shaw.550 Denne boka har blitt karakterisert både som et manifest 

for «the late Victorian art-architects» og en «cause célèbre».551 De fleste essayene 

argumenterte for en ny type arkitektur og en ny type utdanning, hvor det 

håndverksmessige skulle være sentralt. Dette ble stort sett avvist som urealistiske 

idealer, og også latterliggjort.552 Særlig arkitekturpressen, skriver Whyte, avviste the 

Memorialists som «widely idealistic, wilfully ignoring the realities of life for the average 

architect.»553  

                                                 
548 William Whyte, Oxford Jackson: Architecture, Education, Status and Style 1835–1924, (Oxford: Oxford 

University Press, 2006), 81; Whyte, «Memorialists (act. 1891–1903)»; Reginald Blomfield, Memoirs of an 

Architect, (London: Macmillan & Co., 1932), 62–63; Powers, «Architectural Education in Britain 1880–1914», 

32–36. Blant signaturene fantes Arthur Beresford Pite (1861–1934), Edward Burne-Jones (1833-1898), Walter 

Crane (1845–1915), William Lethaby (1857–1931), William Morris (1834–1896), Edward S. Prior (1852–

1932), J.D. Sedding (1838–1891) og Philip Webb (1831–1915).   
549 Petisjonen lød i sin helhet: «We, the undersigned, desire to record our opinion that the attempt to make 

architecture a close profession, either by the Bill now introduced into Parliament or by any similar 

measure, is opposed the interest of architecture as a fine art. We believe that, while it is possible to examine 

students in construction and matters of sanitation, their artistic qualifications, which really make the 

architect, cannot be brought to the test of examination, and that a diploma of architecture obtain by such 

means would be a fallacious distinction, equally useless as a guide to the public and misleading as an 

object of the efforts of the student. Architecture has for some time been less constantly associated with the 

sister arts of painting and sculpture than, in our opinion, is desirable, and we think that examinations and 

diplomas, by raising up artificial barriers, would have a tendency still further to alienate these branches of 

art. We think that no legalisation can protect the public against bad design; nor could legislation help to 

prevent bad construction unless builders and all others who erect buildings were required to pass the test 

of examination as well as architects, inasmuch as architects are not employed in the majority of cases.» 

«Architecture – a profession or an art?», The Times, 3. mars, 1891. 
550 Richard Norman Shaw og Thomas Graham Jackson, red., Architecture, a Profession or an Art? Thirteen 

short essays on the qualifications and training of architects (London: John Murray, 1892). 
551 Andrew Saint, The image of the architect, (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1983), 64; Whyte, 

Oxford Jackson, 82. 
552 Powers, «Architectural Education in Britain 1880–1914», 38; Whyte, Oxford Jackson, 82–83. 
553 Whyte, «Memorialists (act. 1891–1903)». 



 

 

167 

 

 Kunst eller profesjon-debatten handlet om utdanning, arkitektrollen og 

arkitekturens autonomi. At skulpturen og maleriet må være frie er alle enig om, hevdet 

Jackson, ingen ville finne på å foreslå at malere skulle utstyres med et sertifikat for å 

hindre publikum i å kjøpe dårlige bilder. Men arkitektur er en kunst, like mye som 

maleri og skulptur, og kan bare være sunn hvis den er fri. Lenket av regler og tvunget til 

å forholde seg til eksamineringens tørre rutiner vil arkitekturen bli en kjedelig livløs ting 

uten verdi for noen. Arkitektur ikke en enkel («simple») kunst som maleri og skulptur, 

men en kompleks kunst hevdet han: «a fine art on one side, a useful art on the other».554 

Den intime forbindelsen mellom arkitektur og konstruksjon er både en velsignelse og en 

forbannelse skrev han videre: 

It is her glory because it raises her in one great respect above the other arts by making her 

a necessity and not merely a luxury: it gives her a motive and a raison d’être, in which the 

others are wanting. The other arts add a supreme pleasure to life, but they are not 

indispensable; architecture satisfies an imperative physical want, and in satisfying it 

satisfies the artistic sense at the same time in the most perfect manner. 

This is the glory of architecture: her weakness is that her utilitarian side seems to draw 

her down from the domain of art to that of mere building, into which art need not 

necessarily enter at all; and though this view is an entirely fallacious one, it is really at the 

bottom of all the legislative schemes which we are now considering.555 

Jackson var altså bekymret for arkitekturens og arkitektens posisjon. Om arkitektur 

synker ned fra kunstens høye sfære til å bli alminnelig byggeri, hva skjer da med 

kunstneren? Som Katherine Wheeler poengterer: «The definition of architecture was at 

stake».556 

 Debatten the Memorialists hadde satt i gang i 1891 fortsatte gjennom hele 1890-

tallet, også mens det var YAF-medlemmer i London. I Kristiania startet debatten om 

hvorvidt arkitektur var et hovedsakelig kunstnerisk eller hovedsakelig teknisk virke i 

1896. Det er vanskelig å tenke seg at YAF'erne i London ikke fikk med seg Art or 

Profession-debatten. På flere måter sto de faktisk midt oppe i den. YAFs mange helter i 

London befant seg på ulike punkter i konfliktlinjen mellom Memorialistene og RIBA. 

Collcutt var for eksempel helt på linje med sistnevnte. I 1902 ble han tildelt Instituttets 

The Royal Gold Medal (som Shaw hadde nektet å motta året før på bakgrunn av 

konflikten). Takketalen var et politisk innlegg hvor han indirekte avviste alle 

                                                 
554 Thomas Graham Jackson, «Introduction», i Architecture, a Profession or an Art? Thirteen short essays on the 
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Memorialistenes krav og anklager og sang Instituttets pris.557 YAF-arkitektene hadde 

også høye tanker om Instituttet (i Hermann Schirmers brede kampanje til fordel for 

England i Teknisk Ugeblad var det nettopp denne organisasjonen og dens eksaminering 

som fikk mye plass). Kristian Biong og Jørgen Berner var medlemmer av Architectural 

Assosiation som sto med et bein på hver side. AA hadde tette forbindelser til flere av 

memorialistene og A&C, samtidig kjempet organisasjonen for mer ordnet utdannelse og 

omfavnet RIBAs eksamineringsordning. Norman Shaw, en av lederne for kampanjen, 

var blant nordmennenes store forbilder i England og T.G. Jackson var Hjørdis Grøntofts 

professor på Akademiet.  

 YAFs protokoller fram til 1899 er tapt, det er umulig å vite i hvilken grad 

Memorialistenes kampanje ble diskutert på møtene. Sammenfallet i tid og tema indikerer 

likevel at det å fremme arkitekten som kunstner kan ha vært en importert strategi. Ved å 

bruke argumentene om viktigheten av å fastholde arkitektur som kunst, ble 

konsekvensene av å blande ingeniører og arkitekter tydelige; ikke bare truet dette 

fagfellesskapet arkitektens autonomi, men også arkitektens status. Som Bodley 

oppsummerte det i England: «The more we make the practice of architecture the practice 

of a fine art, the more we shall raise it to its legitimate position.»558 Dette er oppsummer 

også YAFs (og særlig Sinding-Larsens) agenda. YAF kan altså ha importert 

kunstnerarkitekten til Kristiania i kampen for fagets autonomi og for å tydeliggjøre 

hvilken trussel NIAF representerte. 

Kunstartenes forbrødring 
I likhet med Memorialistene argumenterte YAF for at arkitektur måtte fastholdes som en 

skjønn kunst, og at kontakten med de andre kunstartene måtte styrkes. Likevel 

inneholder argumentasjonen få henvisninger til samarbeid med de andre kunstartene 

eller forholdet til håndverket, som var kjernen i Memorialistenes sak. Det ser heller ut til 

at YAF og Sinding-Larsen var opptatte av å sikre arkitektens posisjon i samfunnet og 

helst elevere arkitektens status. Flere har påpekt at essayene i kampskriftet Architecture: 

Art or Profession? avslørte ulike standpunkter om hva som var den ideale arkitektoniske 

praksis. De fleste hevdet konvensjonell A&C-filosofi, hvor arkitekten var en slags mester. 

Norman Shaw derimot, så arkitekten som et solitært geni, hevet over byggeplassens 
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an Art? Thirteen short essays on the qualifications and training of architects, red. Richard Norman Shaw og 

Thomas Graham Jackson (London: John Murray, 1892), 57. 
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håndverkere.559 For Shaw var kunstnerarkitekten en ener som ledet andres arbeid.560 Selv 

om AWG nærmest oppsto på Shaws kontor delte han ikke elevenes syn på kunstartenes 

forening, eller arkitektens nærhet til håndverkere.  

 For Sinding-Larsen og de fleste andre YAF'erne var ideen om kunstnerarkitekten 

antagelig i tråd med Shaws solitære geni. Dermed er det ikke sagt at YAF ikke var 

interessert i samarbeid med malere og skulptører. På et YAF-møte våren 1900 holdt 

Andreas Aubert et foredrag om den tyske maleren Philip Otto Runge (1777–1810) og 

både bildekunstnere og kritikere var invitert. Daværende formann Jürgensen avsluttet 

møtet med å understreke «Betydningen af, at de forskjellige Kunstarter rætter hinanden 

Haanden til Samarbeide. De har hidtil i altfor stor Udstrækning gaaet hver sine Veie her 

hjemme.»561 Og YAF pleiet virkelig dette forholdet. Som med Aubert inviterte de 

kritikere og kunstnere til møtene, både som gjester og foredragsholdere. Allikevel kan 

kildene tyde på at når YAF'erne snakket om samarbeid og forbrødring kunstartene 

imellom var det hovedsakelig et samarbeid av fagpolitisk art – ikke kunstnerisk – de så for 

seg. Det tydeligste eksempelet er arbeidet med et norsk kunstakademi, hvor YAF 

samarbeidet tett med De norske bildende kunstneres representative komité i et forfeilet 

forsøk på å forhindre at arkitekturundervisningen ble flyttet til en teknisk høyskole.562 

Posisjonering 

Angrepet på fagfellesskapet mellom arkitekter og ingeniører i 1896 kan ha vært en 

strategisk manøver for å avkle «den andre foreningen» før en avgjørende 

organisasjonsendring i YAF. Generalforsamlingen i 1897 delte foreningen i to avdelinger, 

medlemsavdelingen og aspirantavdelingen.563 I og med denne endringen posisjonerte 

YAF seg som en reell konkurrent til NIAF og som en fullverdig arkitektforening. Preget 

av ungdomsklubb ble forsøkt skrubbet av. Antagelig var det ved samme anledning 

navnet ble endret fra Yngre Arkitekters Forening til det litt pussige Yngre 

Arkitektforening (som regel brukte de bare «Arkitektforeningen» eller forkortelsen YAF). 

                                                 
559 Whyte, «Memorialists (act. 1891–1903)»; Se også Whyte, Oxford Jackson, 82; Saint, Richard Norman Shaw, 

347; Saint, The image of the architect, 64; Robert Macleod, Style and Society: Architectural Ideology in Britain 

1835–1914, (London: RIBA Publications Limited, 1971), 125. 
560 Saint, Richard Norman Shaw, 347–348. 
561 «Yngre Arkitektforening», Dagbladet, torsdag 9. mars 1900.  
562 «Forslag til omordning af den kgl. kunst- og håndverksskole», Teknisk Ugeblad 19, nr. 15 (11. april 1901): 

217–218. 
563 Dette framkommer i beretningen om YAFs virksomhet 9.2.1898–1.3.1899: «I Januar 1898 konst. 

foreningen (i den form som bestemtes ved forrige aars generalforsamling) […]. Den i generalforsamling 

besluttede underavdeling af foreningen begyndte sin virksomhed med 7 medlemmer.» YAFs 

møteprotokoll 1899–1903. OAF, arkivet.   
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Navnet ble diskutert igjen i 1901, da flere tok til orde for å endre det til «Kristiania 

arkitektforening». Det ble til og med argumentert for «Norges arkitektforening».564   

 YAFs første bevarte medlemsfortegnelse er fra mars 1899. Da hadde foreningen 

vokst til tjueen medlemmer pluss en håndfull aspiranter.565 Aspirantavdelingen ble 

konstituert i mars 1898 og var åpen for arkitekter som hadde gjennomført både 

bygningsklassen og ornamentklassen.566 Avdelingen videreførte Yngre Arkitekters 

Forenings tradisjon med interne konkurranser hvor programmene kunne være både en 

tanke livsfjerne og romantiske, som «Vindu med blyglas til en vinkjælder.»567 

Aspirantavdelingen var en organisatorisk genistrek. Når aspirantene hadde nok erfaring 

søkte de om opprykk til hovedavdelingen, og dermed hadde YAF strupt 

rekrutteringsgrunnlaget til NIAF. YAF hadde også en uovertruffen 

rekrutteringsplattform i Ornamentklassen. De fleste YAF'erne hadde vært Schirmers 

elever. 568 

 I januar 1899 flyttet foreningen inn i eget hus rett ved Slottsparken, en treetasjes 

gård fra 1877.569 Husets gatefasade hadde lite med YAFs dogmer å gjøre, så det ble nok 

ikke innkjøpt for å være en estetisk erklæring. Eiendommen ble kjøpt av elleve 

medlemmer som stilte som garantister for prisen på 60.000 kroner og med Kristen 

Rivertz som mellommann.570 Arkitekt og slottsforvalter Hjalmar Welhaven (1850–1922) 

skal ha vært den som klekket ut ideen.571 Han var ikke medlem av YAF selv, men var en 

slags eldre mentor. Sønnen Arne (1879–1900) var aspirantmedlem.  

 I den første generalforsamlingen i nytt hus, februar 1899, oppfordret daværende 

formann Jürgensen medlemmene til å gjøre sitt for at det nye lokalet skulle virke som et 

«tilknytningspunkt» for arkitektene.572 Huset ble innviet med supé og ganske snart også 

innredet med en biblioteksamling. Lokalene var prydet med en formannsstol, engang 

sete i en gammel slede, gitt i gave av Ole Ellingsbø i Vaage.573  

                                                 
564 Referat fra generalforsamling 1. mai 1901, «YAFs møteprotokoll 1899–1903». OAF, arkivet. 
565 For liste over YAFs medlemmer, se appendiks 6. 
566 Se regnskapsbilag lagt ved Beretning for perioden 1898–1899, «YAFs møteprotokoll 1899–1903». OAF, 

arkiv. 
567 Referat fra møte 7. mai 1902, «YAFs møteprotokoll 1899–1903». OAF, arkiv. 
568 Foreningens aspiranter brukte initialene A.Y.A.F, ordinære medlemmer M.Y.A.F. Dette kan minne om 

RIBAs ordning med associates og fellows, henholdsvis A.R.I.B.A. og F.R.I.B.A. Yngre Arkitektforenings 

generelle begeistring for byråkrati, seremonier, pomp og punsj kan også ha vært delvis inspirert herfra. 
569 Tegningskopiene i Plan- og bygningsetaten er ikke signert med arkitekt (saksnummer 187700010). 

Gården ble revet i 1968. 
570 Beretning for perioden 1898–1899, «YAFs møteprotokoll 1899–1903». OAF, arkivet. 
571 Ibid. 
572 Referat fra generalforsamling 8. februar 1899, «YAFs møteprotokoll 1899–1903». OAF, arkiv. 
573 Referat fra møte 22. februar 1899, «YAFs møteprotokoll 1899–1903». OAF, arkiv. Stolen ble med boet 

etter YAF inn i Kristiania Arkitektforening, men er siden tapt. 
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 Det var forøvrig ikke bare YAF som holdt til i Hansteens gate 4, Sinding-Larsen 

leide kontorer der (og bodde der antagelig også), et steinkast fra Schirmer, som holdt til i 

Arbins gate. På den nevnte supéen, hvor foreningen innviet nye lokaler og dessuten (noe 

prematurt) feiret tiårsjubileum, ble Schirmer utnevnt til æresmedlem. Han hadde 

figurert i kulissene som hyppig gjest en god stund. Ved denne anledningen inviterte 

Sinding-Larsen ham til å trå formelt inn i foreningen som dens første æresmedlem, 

hvorpå «Hr. Schirmer hilsedes velkommen i foreningen med et trefoldigt hurra. Hr. 

Schirmer takkede rørt.»574 Det er tydelig at festen ganske raskt nådde klimaks.575 

Utnevnelsen til æresmedlem skjedde også formelt pr. brev: «For Yngre Arkitektforening 

har De været en af hovedhjørnestenene og denne vil vi i dag søge at knytte saa meget 

fastere til os».576 

 Med alle de materielle rammene på plass (eget hus, bibliotek, tidsskrift) var 

foreningen virkelig etablert, og den presenterte seg selv i Y.A.F.s publikationer på 

følgende måte:  

Yngre Arkitektforening (Y.A.F.) bestaar af 2 afdelinger; i den 1ste (medlemsafdelingen) 

optages kun arkitekter; i den 2den (aspirantafdelingen) arkitekturstuderende, og den er 

forsaavidt den eneste selvstændigt organiserede arkitektforening i landet.  

Dens formaal er at fremme sine medlemmers faglige oplysning og udvikling. Foreningen 

blev stiftet i 1891. Den holder sine ugentlige møder i sit lokale i Hansteens gade 4, hvor 

der afholdes foredrag samt diskuteres de paa fagligt omraade til enhver tid foreliggende 

spørgsmaal. Foreningen udskriver konkurrancer mellem sine medlemmer og har sine 

aarlige arkitekturudstillinger. Foreningen har faaet saagodtsom alle vore yngre 

arkitekters tilslutning og er i rask udvikling.577 

Denne selvangivelsen tilkjennegir både at foreningen oppfattet seg som i en slags 

konkurranseposisjon (med de uselvstendige organisasjonene) og at det hovedsakelig var 

en forening for standens yngre menn. Derfor fikk forholdet mellom de to foreningene 

ikke bare preg av faglige uenigheter, men også av generasjonskonflikt. Innen NIAF kan 

det umulig ha vært særlig populært at YAF hadde klart få ut sitt eget blad (man visste jo 

ikke da at det ville bli med det ene nummeret), og NIAF var antagelig heller ikke 

begeistret for YAFs «raske utvikling».  

                                                 
574 Referat fra fest 6. mai 1899 (v/ referent V. Nordstedt), løst ark i «YAFs møteprotokoll 1899–1903». OAF, 

arkiv. 
575 «Allerede temmelig tidlig paa aftenen følte referenten sig saa dypt greben, at han var ude av stand til at 

referere. Stemningen ble meget høi og tonen særdeles kordial.» Referat fra fest 6. mai 1899 (v/ referent V. 

Nordstedt), løst ark i «YAFs møteprotokoll 1899–1903». OAF, arkivet. 
576 O. Stein, B. Greve, C. Berner, I. Næss og H. Jürgensen til Hermann Schirmer, 6. mai 1899. NB, 

Ms.fol.1021. 
577 «Yngre Arkitektforening», Yngre Arkitektforenings publikationer 1, nr. 1, (1900): 19–20. 
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 Delvis som et svar på anklagene fra YAF om at arkitektene i NIAF druknet i en 

pøl av ingeniører, ble det bestemt å dele Ingeniør- og arkitektforeningen i to autonome 

grupper med hver sin bestyrelse i 1902, og Arkitektgruppen ble en formell enhet med 

egen bestyrelse. Organisasjonsendringen ble rapportert til Aftenposten hvor det også ble 

påstått av YAF i sin tid ble dannet fordi opptakskravene til NIAF var så høye. YAF «har 

dog udviklet sig saadan, at der nu maatte kunne finde en Sammenslutning Sted mellem 

denne Forening og NIAFs Arkitektafdeling.»578 Sinding-Larsen fant teksten (sendt inn av 

NIAFs sekretær) «storsnudede og hånende».579 I et dirrende svarinnlegg undertegnet 

«Flere medlemmer av YAF» ble kommentaren om at YAF nå var så utviklet, at 

foreningen kunne integreres i NIAF, tatt særlig ille opp:  

Dette er betegnende for, hvorledes man vedblivende fra NIAF's eller rettest 

Arkitektgruppens hold tror at kunde tillade sig at optræde ligeovenfor Y.A.F. 

 Y.A.F. er saa kjendt at den ikke trænges paavist som den selvstændige — eneste 

selvstændige — Arkitektforening i Byen. 

 Det naive i Oplysningen om, at Y.A.F. nu er naaet saa langt, at den kan faa 

indtræde [det vil si forsvinde] i Gruppen, skal derfor kun peges paa, idet Reflektionerne 

gjør sig selv.  

 Y.A.F. blev ikke stiftet, fordi Optagelsesbetingelserne i Grupppen var for stramme, 

da Gruppen i den Tid nærmest kun existerede paa Papiret. Og naar der siden ikke er 

fundet nogen Indmeldelse Sted, har det vel sin Grund i, at Y.A.F.s Medlemmer ikke følte 

sterkere Trang til at gaa ind i en Faggruppe, der seilede rundt i en Bagevje, naar de i sin 

egen Forening hadde hele Elven for sig.580  

NIAF var fortsatt den foreningen som organiserte flest arkitekter, men YAF tok ikke opp 

hvem som helst bare for å bli størst. De fordret et visst faglig nivå av medlemmene. For 

eksempel søkte Fritz Holland (1874–1959) og Rustung Lofthus begge opptak i oktober 

1899, og begge ble avvist inntil man kunne få bedre greie på kvalifikasjonene deres.581 En 

ikke navngitt arkitekt (antagelig en av disse to) sendte rett etterpå inn et 

konkurranseutkast som bevisførsel for dyktighet og modenhet. Utkastet ble hengt opp, 

diskutert og avvist.582 Det var altså viktigere for YAF at medlemmene holdt et høyt faglig 

nivå enn at foreningen nådde et høyt medlemstall. Likevel ble kompetansen til 

foreningens medlemmer ofte trukket i tvil av eksterne. Et talende eksempel er en 

forbløffende nedlatende kommentar som falt i debatten om kunstakademi vs. teknisk 

                                                 
578 «Ingeniør- og Arkitektforeningen. Nye Love», Aftenposten, 12. november 1902, morgenutgaven. 
579 Referat fra møte 19. november 1902, «YAFs møteprotokoll 1899–1903». OAF, arkiv. 
580 Flere Medlemmer af Y.A.F., «NIAFs Arkitektgruppe og Yngre Arkitekters Forening», Aftenposten, 14. 

november 1902, morgenutgaven. 
581 Referat fra møte 18. oktober 1899, «YAFs møteprotokoll 1899–1903». OAF, arkiv. 
582 Referat fra møte 1. november 1899, «YAFs møteprotokoll 1899–1903». OAF, arkiv. 
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skole, hvor YAF sammen med Bildende kunstneres forening kjempet for opprettelsen av 

et akademi:  

At den ‘yngre arkitektforening’, der hidtil alene har optrådt på arkitekternes vegne i 

denne sag, har gået i spidsen er ikke så urimeligt. Den består jo for det meste af de lette 

tropper, der med ungdommeligt mot og begeistring rykker i marken på førerens 

kommando. De besværes heller ikke altid så meget af sin oppakning, som de ældre, der 

ofte kan føle seg noget trykket ved ansvaret af sin rigere erfaring og den solidere faglige 

uddannelse med sine bindende traditioner.583  

Denne beskrivelsen av foreningen kunne ikke få stå uimotsagt, og i neste nummer av 

ukebladet rykket formann J. Berner ut og klargjorde YAFs opptakskrav til 

medlemsavdelingen, som han hevdet ikke på ingen måte sto tilbake fra NIAFs krav. Og 

dessuten: «Det er ikke min mening her at foretage nogen mandjevning, men jeg vil dog 

pege på, at vor forening tæller en række medlemmer, som ved de senere års større 

offentlige konkurrencer gang på gang har erholdt premier.»584 Og det hadde han rett i, 

YAF-medlemmer som Bredo Greve, Heinrich Jürgensen, Finn Knudsen, Carl Michaelsen, 

Holger Sinding-Larsen og Ole Stein var gjengangere på premielistene.585 YAF hadde på 

dette tidspunktet også posisjonert seg som en forening for ikke bare unge, men 

vellykkede, arkitekter.  

Kvindelige Arkitekters Forening 

Listen over medlemmer i YAF inneholder ingen kvinner.586 Dette kan skyldes at det ikke 

var særlig mange kvinnelige arkitekter i Kristiania i denne perioden, men det var flere 

enn vi kjenner i dag. Lilla Hansen har blitt regnet som den første kvinnen i Norge med 

privat praksis.587 Seinere har Heidi Froknestad påvist at Hjørdis Grøntoft fikk oppført et 

hus under eget navn allerede i 1898, og at hun hadde en ledende stilling ved 

Stadsarkitektkontoret i Malmø fra 1904.588 Både Hansen og Grøntoft var elever av 

Schirmer og hadde vært med på to oppmålingsturer hver. Oversikten over 

                                                 
583 [Antagelig H.J. Sparre], «Vore arkitekters fremtidige uddannelse», Teknisk Ugeblad 19, nr. 2 (10. januar 

1901): 14. 
584 J.H. Berner, «Vore arkitekters fremtidige uddannelse», Teknisk Ugeblad 19, nr. 3 (17. januar 1901): 32. 
585 Se «Fortegnelse over norske arkitektkonkurranser 1847–1940» i Birgitte Sauge, «Arkitekturtegning og 

kontekst: Arkitektkonkurransen om Norges Rederforbunds kontorbygning, 1930» (Doktorartavhandling i 

kunsthistorie, Universitetet i Bergen, 2003), bilag 4. 
586 Se appendiks 6. 
587 Elisabeth Seip, «Lilla Hansen», i NKL, bind 2, 72; Wenche Findal, «Lilla Hansen», i Norsk biografisk 

leksikon (Oslo: Kunnskapsforlaget, 2001), bind 4, 76. 
588 Froknestad, «Sandsgården i Gjøvik og arkitekten Hjørdis Grøntoft». 
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oppmålingsturene inneholder en fjerdedel kvinner.589 Av disse var det flere som studerte 

tekstil og vev, men også en del arkitektstudenter. 

 At antallet kvinnelige elever på oppmålingsturene var så høyt tyder på en radikal 

innstilling hos Schirmer. Disse turene kunne være strabasiøse med provisorisk 

innkvartering og lav komfort, og en av de hyppigst anførte innsigelsene mot kvinnelige 

arkitekter var nettopp arbeidsforhold som ikke ansto seg for damer. Karl Güettler, YAFs 

stipendiat i 1901, har gitt et bilde av hvordan innkvarteringen på gårdene kunne arte seg:  

Paa bondegaardene faar man gjerne logi, og hvis man er nøisom, kan en her have det 

ganske bra, især hvis man tager med sig endel hermetik, chokolade, tørret frugt etc. til at 

supplere kosten med, der som oftest bestaar af fladbrød og melk med ost, smør, flesk og 

spegelaar til. Ligeledes er det en behagelighed, om man kommer til at bo paa en 

bondegaard i længre tid, at have med sig kniv, gaffel og ske, da det paa mange gaarde 

savnes. Haandklæde og sæbe er ogsaa godt at have med. 

 Angaaaende rensligheden, saa er den, siden turiststationerne blev oprettet, blevet 

betydelig bedre, skjønt den paa enkelte gaarde kan være saa som saa.590 

Også brevene mellom Schirmer og tidligere elver tyder på at han hadde et progressivt 

syn på kvinnelige arkitekter. Flere tidligere elever klager på vanskeligheten med å få 

kontorjobb i utlandet på en måte som tilkjennegir at de tok det for gitt at han 

sympatiserte med dem.591 Holger Sinding-Larsen, som jo var en av de mest 

toneangivende YAF'erne, ansatte Hjørdis Grøntoft i 1899.   

 Likevel, til tross for at YAF-arkitektene hadde gått på skole med kvinnelige 

kollegaer, jobbet på kontor med kvinner og noen til og med ansatt kvinner, var det altså 

ingen kvinnelige medlemmer av foreningen. Det hendte, særlig i forbindelse med 

prominente foredragsholdere, at kvinnelige arkitekter var inviterte som gjester. Den 

første gangen dette er protokollført var i 1899, hvor Lilla Hansen, Gudrun Klingenberg 

og Elin Peterson var tilstede. Møtets hovedattraksjon var Hermann Schirmer som 

foredro over temaet «Overgangen fra ved som hovedmaterial til sten – paa bygderne, og 

hvilke opgaver der stiller arkitektstanden.»592 Året etter var frk. Peterson, frk. 

Klingenberg og frk. Hansen alle invitert sammen med blant andre Harry Fett til et møte 

hvor Sinding-Larsen foredro over Verdensutstillingen i Paris.593  

                                                 
589 Se appendiks 2. 
590 Karl Güettler, «Befaring i Bygland, Sandnæs, Austad, Hyllestad, Valle og Bykle», i Aarsberetning for 1901, 

(Kristiania: Foreningen til Norske Fortidsmindesmærkers Bevaring, 1902), 143–144. 
591 Se for eksempel brev fra Ingrid Berner. NB, bs. 201. 
592 Referatet gjengir dessverre ikke foredraget. Referat fra møte 22. mars 1899, «YAFs møteprotokoll 1899–

1903». OAF, arkiv. 
593 Referat fra møte 2. mai 1900, «YAFs møteprotokoll 1899–1903». OAF, arkiv. 
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 Et seinere møtereferat avslører av de kvinnelige arkitektene i byen, i alle fall fra 

1902, faktisk hadde sin egen forening. Møteprotokollen refererer til en skrivelse fra De 

kvinnelige tegneres forening hvor de ber om å få leie møtelokalene til kroner fem pr. 

aften.594 Den korte diskusjonen dreide seg om prisen; mens noen syntes man burde 

kunne tjene mer på utleie hevdet Jørgen Berner at «man burde være lidt galant mod sine 

koner.»595 

 Jeg har bare funnet ett eneste spor til etter denne foreningen, men da under et 

enda mer interessant navn. På et møte i 1903 var kunsthistorikeren Johan Bøgh invitert til 

å foredra over temaet «Kunst og kunstoppfatning». I referatet anføres at Carl Berner 

utbragte en skål for «den kvindelige Arkitektforening», hvis bestyrelse var tilstede.596 De 

tilstedeværende kvinnelige arkitektene var Lilla Hansen, Ingrid Klingenberg, Gudrun 

Klingenberg, Marie Karsten, Elin Berner f. Peterson og Bergliot Berntsen f. Schønheyder. 

Foreningens eksistens skyver historien om kvinnelige arkitekter i Norge tilbake i tid.597  

 Kanskje hadde YAF-medlemmene hver for seg et ganske positivt syn på 

kvinnelige arkitekters praksis, men ønsket likevel å holde foreningen som en herreklubb. 

I de bevarte protokollene er det ingen kvinner som søker om medlemskap og slik 

utfordrer regimet. Derfor er det heller ingen referatført diskusjon om temaet kvinnelige 

medlemmer.  

YAF og fortidsvernet 

Holger Sinding-Larsens artikkel «Norsk stil» foranlediget, som diskutert over, en heftig 

diskusjon om arkitektur og kunst, men ledet også til en disputt om landets fortidsvern, 

eller manglende sådan. Sinding-Larsen hevdet at arkitektene manglet interesse for 

vernesaken, og at de ikke forsto at også steinarkitekturen «eier værdifulde momenter for 

en sund udvikling mod en national stil.»598 Som eksempel anførte han den skandaløse 

nedrivningen av Melhus kirke i 1890. «At interessen for vore mindesmerker er så liden at 

man kan se en kulturhistorisk så ubodelig skade foregå uden at foretage noget 

nævneværdigt for at redde, hvad reddes kan, er jo et sikkert, men sørgelig tegn på, at 

forståelsen af disse gamle bygningers værd ikke er tilstede der, hvor den først og fremst 

skulde være sikker, og hvorfra den skulle forplante sig til almenheden, nemlig hos 

                                                 
594 Referat fra møte 22. oktober 1902, «YAFs møteprotokoll 1899–1900». OAF, arkiv. 
595 Ibid. Berner var i 1901 blitt gift med den tidligere frk. Elin Peterson. Det er ikke mye som vites om 

henne, men hun oppga «arkitekt» som stilling i folketellingen fra 1900 og «husmor» i 1910. 
596 Referat fra møte 31. oktober 1903, «YAFs møteprotokoll 1903-1906». NB, Ms.fol. 1021 I. 
597 Denne foreningen er ikke omtalt i Findal, Mindretallets mangfold: Kvinner i norsk arkitekturhistorie. 
598 Sinding-Larsen, «Norsk stil I», 397. 
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arkitektstanden.»599 Dette utløste en lang debatt. Signaturen «D.» krevde at 

Fortidsminneforeningens antikvar og formann, Nicolaysen, skulle redegjøre for hvordan 

nedrivningen av Melhus kirke hadde kunnet skje.600 Nicolaysen svarte at han ikke trodde 

verken Sinding-Larsen eller hr. D. interesserte seg nok for fortidsvernet til å faktisk å stå 

som medlemmer i foreningen, og dermed «støtte dens økonomiske evne til at femme de 

anliggender, som de så varmt interesserer sig for.»601  

 Sinding-Larsen irriterte seg over at Nicolaysen henviste til manglende midler, og 

fortalte at han selv hadde tilbudt foreningen sitt arbeide, men var blitt avvist.602 

Nicolaisen svarte surt: «Faktum er, at hr. Sinding-Larsen for et par år siden tilbød sig at 

ville reise omkring i landet i den ovennevnte forenings anliggender, navnligt for å 

optage skiser af, hvad der kunde falde.» Da foreningen allerede hadde en sånn mann, og 

ikke hadde bruk for flere, avslo jeg tilbudet, skrev han videre.603  

 Lidén hevder Nicolaysen mente «at kunnskapspotensialet er den mest verdifulle 

kvaliteten ved et fortidsminne og at innvunnet kunnskap om fortidsminnet langt på vei 

kan erstatte tapet av det.»604 Oppmålingstegninger kunne altså erstatte selve artefakten. 

Schirmer var verken enig i at tegninger kunne erstatte selve kulturminnet, eller i at 

Nicolaysen hadde sørget for adekvate tegninger. Schirmers oppmålingsturer fulgte 

andre prinsipper enn Nicolaysens for hva som skulle registreres – Nicolaysen var opptatt 

av å registrere middelalderlige bygninger, og seinere tilbygg eller endringer ble ikke tatt 

med. På sett og vis var ikke oppmålingene under Nicolaysen bare en bevaring på 

papiret, det var også i mange tilfeller en restaurering på papiret, etter prinsippet 

tilbakefør til ny tilstand. Christies oppmålinger for eksempel, framstilte kirkenes 

opprinnelige utseende så langt det var mulig. Seinere tilbygg og forandringer er utelatt 

og bygningene er gjengitt uten skjevheter og sår (ill. 16, 61).605  

 Sinding-Larsen hadde altså forsøkt seg på en slags infiltrering av 

Fortidsminneforeningen allerede midt på 1890-tallet, antagelig en strategi pønsket ut 

sammen med Schirmer. De to så på fortidsminnene både som representanter for norsk 

stil og som kilder til kunnskap om denne stilen. Om den nasjonale stilen skulle kunne 

gjenreises, måtte den ha noe å reise seg fra. Fortidsminnene var grunnlaget for igjen å 

utvikle en selvstendig nasjonal arkitektur. Den middelalderske bygningsarven var 

nøkkelen til en «selvstændig national retning inden bygningskunsten. […] For den 

                                                 
599 Ibid. 
600 D., «Melhus kirke i Værdalen (Guldalen)», Teknisk Ugeblad 14, nr. 50 (10. desember 1896): 407.  
601 Nicolay Nicolaysen, «Mere om Melhus kirke», Teknisk Ugeblad 14, nr. 52 (1896): 422. 
602 Holger Sinding-Larsen, «Vore middelalderlige mindesmerker», Teknisk Ugeblad 15, nr. 6 (1897): 51. 
603 Nicolay Nicolaysen, «Vore middelalderlige mindesmerker», Teknisk Ugeblad 15, nr. 8 (1897): 69. 
604  Lidén, Nicolay Nicolaysen: Et blad av norsk kulturminneverns historie, 179. 
605 Christie, «Med målebånd og skissebok i Fortidsminneforeningens tjeneste», 34–35. 
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hjemlige arkitekturs udvikling i selvstændigt spor måtte det dermed anses som en 

livssag, at de endnu levnede rester af vor gamle bygningskunst undergives en absolut 

gjennemført bevaring, da der i motsat fald vilde blive altfor mange huller, som senere 

må fyldes efter skjønn.»606 Schirmers Sundt-inspirerte, evolusjonistiske lesning av 

bygningsarven fordret en hel masse bevart empiri, og som Sinding-Larsen anførte, et 

levende fortidsvern var den nasjonale stilens være eller ikke være.  

 

 
Ill. 61 Christian Christie, Fana kirke, 1860. Riksantikvaren. 

  I foredraget «Berettigelsen av arkitektoniske studier i hjemlandet» anførte 

Schirmer en lang forklaring på det nødvendige i studiet av bygningskunstens 

utviklingskjede, et studium som betinger at det foreligger bevarte deler. Schirmers 

begrunnelse for arkitektoniske studier i hjemlandet var samtidig et forsvar for 

vernesaken. Gjennom slike undersøkelser ville det bli åpenbart for «den norske arkitekt, 

og den, der forbereder sig til at blive det» at stilen han ville finne i dalene er et 

utviklingsprodukt som peker bakover på «arkitektoniske ordninger, som engang var, 

men som ikke mer er forhaanden i levende skikkelse.»:  

Han vil finde, at der i saa maade findes mange afskygninger, der svarer til like mange 

udviklingsstadier. Men han vil ved eftertanke ogsaa finde en sammenhæng, erkjende en 

utviklingsskjæde. Og naar han saa af og til træffer paa enkelte riktig gamle endnu 

gjendstaaende hus, saa vil han ikke kunne undlade særlig at standse ved dem, og ved 

nøiere eftersyn faa øinene opladte for, at disse er en art generalnævnere, – nøgler for at 

oplukke forstaaelsen af udviklingsgangen. Han vil herved faa forstaaelse af, hvor 

overordentlig værdifulle disse spredt gjenstaaende efterlevere er, til klargjørelse af den 

                                                 
606 «Bevaring af gjenstående rester af vore nationale bygverker fra de forskjellige perioder», Referat av 

Holger-Sinding Larsens foredrag i NIAF 10. desember 1897, Teknisk Ugeblad 16, nr. 3 (20. januar 1898): 36. 
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forhaandenværende stils tilblivelse, hvor umistelige de er for hans studium, og hvor 

uvurdelige de derfor er, selv i den mest forkomne tilstand, for det fagligt nationale 

arbeide, til hvilket han har hengivet sig. Fortidsmindesmærkerenes bevaring, hvor 

tilskadekomne de end maatte være, vil for ham blive en indlysende og bydende 

nødvendighed.607  

Men denne nødvendigheten ble ikke tilfredsstillende håndtert av den daværende 

direksjon i Fortidsminneforeningen. Noe måtte gjøres. 

 Generasjonskonflikten som karakteriserte forholdet mellom YAF og NIAF gjaldt 

også mellom YAF og Fortidsminneforeningen. Sistnevnte var styrt av menn i sterkt 

fremskreden alder. Nicolaysen hadde sittet i direksjonen et halvt århundre. G.A. Bull, 

Thrap-Meyer, Dietrichson og Nicolaysen utgjorde den såkalte Bergens-klikken som, 

ifølge Sinding-Larsen, skaltet og valtet med fortidsvernet i en årrekke. I et tilbakeblikk 

skrev han tilfreds: «Gjennem en menneskealder førte den under Nicolaysens ledelse sitt 

skarpe regimente herhjemme på arkeologiens område, en makt som først blev brutt ved 

Yngre Arkitektforenings oprydning i Minnesmerkeforeningen i slutten av 1890-årene.»608 

Fortidsminneforeningens utilstrekkelighet 
Denne «opprydningen» som Sinding-Larsen kalte det, er normalt omtalt som 

palassrevolusjonen av 1899. Men det var egentlig ingen revolusjon i betydningen 

plutselig omveltning. Sinding-Larsen startet allerede i desember 1896. Krangelen mellom 

ham og Nicolaysen eskalerte da førstnevnte fikk trykket en liste over alle 

middelalderkirker revet de siste 50 årene; 38 stavkirker og 40 steinkirker.609 Deler av 

denne artikkelen ble gjengitt i Aftenposten og besvart av Nicolaysen gjennom flere 

artikler i Morgenbladet.610 De to kranglet seg imellom i ulike organer store deler av 1897. 

Samtidig ga andre sitt besyv med. En tekst i Morgenbladet (kanskje skrevet av Schirmer) 

beskyldte foreningen for både nedrivningen av Garmo stavkirke, og for en uheldig 

endring av Lom stavkirke.611 Opinionen var i ferd med å samle seg mot Nicolaysen-

regimets prioritering av utgravninger framfor bygningsvern. I Dagbladet ble Sinding-

Larsens angrep på Fortidsminneforeningen applaudert, og etter å ha gitt et kort referat 

var konklusjonen: «Foreningen bør nu ta sig sammen og redde, hvad endnu reddes kan. 

Maatte Hr. Arkitekt Sinding-Larsens Artikler blive den en Vækker. Og hermed være 

                                                 
607 Schirmer, «Berettigelsen af arkitektoniske studiereiser i hjemlandet», 2-3. 
608 Holger Sinding-Larsen, «Heinrich Ernst Schirmer: Norges største arkitekt i midten av 1800-årene», St. 

Hallvard 17, nr. 7 (1939). 
609 Sinding-Larsen, «Vore middelalderlige mindesmerker», 50. 
610 Lidén, Nicolay Nicolaysen: Et blad av norsk kulturminneverns historie, 196–197. 
611 [Muligens Hermann Schirmer], «Vandalisme», Morgenbladet, 31. juli 1897. 
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Sagen anbefalet, særlig til Kirkedepartementets og Stortingets virksomme Indgriben.»612 

Schirmer bar ved til bålet gjennom et portrett av arkitekt Thorsen i Verdens Gang, hvor 

han fikk formidlet at direksjonen besto av sjarlataner og dilettanter, så inkompetente at 

de ikke engang var i stand til å dra nytte av andres innsikt:  

I mange Aar har han [Thorsen] udført Opmaalinger for den antikvariske Forening, den 

med det lange Navn. De beste Sager denne har erhvervet for sit Arkiv. Mange av disse er 

publicerede i ‘Kunst og Haandværk fra Norges Fortid’, men ikke rart, og giver kun et 

afbleget Indtryk af Thorsens Arbejde. De har heller ikke før Trykningen været ham 

forelagt til korrektur, en af de mange Eiendommeligheder ved denne eksklusive og 

snævert ledede Forening, som nu i et halv Sekulum har havt Leilighed til at godtgjøre sin 

manglende Ævne til at vække almen Interesse, forunden hvad den ellers har godtgjort. 

 Men disse Tegninger er jo kun Stallen om Thorsens intellektuelle Arbejde. Hvad 

Studiet af de Bygninger, de fremstiller, og mange beslæktede, har bragt ham at lære om 

den Bygningskunst, af hvilke de er fremgaaede, hvorom indeholder Publikationerne 

intet. Det har jeg beholdt for mig selv, siger Thorsen. Det kan ikke nytte at fortælle Dem 

noget herom, for De skjønner det saa ikke aligevel, og den der skriver Teksten bruger det 

bare til at pynte sig selv med, og gjør det galt.613 

Tekstforfatteren levnet lite ære her var selvsagt Nicolaysen. Dette sto på trykk rett før 

Fortidsminneforeningens generalforsamling i 1897. NIAF sendte en resolusjon til denne 

generalforsamlingen, og ba om at Fortidsminneforeningen skulle «bevirke en mer 

levende Interesse for og Deltagelse i Bevaring av vore gamle Bygninger».614 I tillegg 

inviterte NIAF Sinding-Larsen til å foredra over temaet. Nicolaysen var fortørnet over 

innblandingen, og beklaget seg over at et «fremmed selskab, Ingeniør- og 

arkitektforeningen havde gjort sig til forum for klager over Foreningen til norske 

fortidsmindesmærkers bevaring. Dette syntes taleren [Nicolaysen] var aldeles utilladelig 

og mod al offentlig moral.»615  

 Tiden var i ferd med å renne ut for Nicolaysen. Foreningen var blitt presset (av 

Paul Due) til å sende ut skriftlige invitasjoner til generalforsamlingen. Dette var langt fra 

kutyme, tidligere hadde bestyrelsen avholdt generalforsamlingen nærmest i opphøyet 

avsondrethet.616 Til generalforsamlingen i 1897 kom det derimot mange. Schirmer fikk 

vedtatt at direksjonen fra nå skulle legge fram arbeidsplaner for medlemmene, til 

                                                 
612 «Vore Fortidsmindesmærker», Dagbladet, 2. august 1897. 
613  Hermann Schirmer, «Haakon Thorsen», Verdens Gang, 24. desember 1897. 
614 Sitert etter Lidén, Nicolay Nicolaysen: Et blad av norsk kulturminneverns historie, 216. 
615 «Foreningen til norske fortidminders bevaring», Teknisk Ugeblad 16, nr. 2 (13. januar 1898): 27. 
616 Lidén, Nicolay Nicolaysen: Et blad av norsk kulturminneverns historie, 215–216. 
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drøftelse.617 Som Lidén påpeker betydde dette at direksjonens handlefrihet, som til da 

hadde vært suveren, ble innskrenket.618  

 I tillegg hadde NIAF avholdt et møte før generalforsamlingen i 1897, og blitt enige 

om å stemme på Peter Blix og Paul Due som medlemmer i bestyrelsen, og dermed kaste 

Henrik Thrap-Meyer og Johan Meyer.619 Både Blix og Due ble valgt, men ingen av dem 

aksepterte. Dermed supplerte direksjonen seg selv med Thrap-Meyer og Dietrichson.620 

Dette ble oppfattet som dypt provoserende, og alvorlig nok til at C.C. Berner omtalte 

Fortidsminneforeningens fleksible forståelse av egne lover fra Stortingets talestol.621 Både 

Schirmer og Sinding-Larsen hadde også stilt til valg og blitt forsmedelig nedstemt.622 Til 

neste anledning forberedte de seg bedre. 

Palassrevolusjonen 1899 
Forskjellige omstendigheter gjorde at det ble avholdt en ekstraordinær 

generalforsamling i mai 1899.623 Det var her den såkalte palassrevolusjonene fant sted. 

Hele direksjonen avgikk på grunn av en lovendring, og det ble holdt nyvalg. Rygh fra 

den gamle direksjonen ble leder (24 stemmer) og Schirmer nestleder (16). Direksjonen 

forøvrig var en gjenvalgt Dietrichson (15) og Hjalmar Welhaven (13). Johan Meyer, kastet 

året før, ble oppnevnt av Kirkedepartementet. Sinding-Larsen ble suppleant. 

 I kulissene hadde det foregått planlegging og konspirasjoner hos Yngre 

Arkitektforening. Schirmer og Sinding-Larsen hadde ikke lenger bruk for NIAF som 

brekkstang:  

Deretter kom Foreningen til Norske Fortidsm. Bevaring under Diskution, og hvilke 

Kandidater der skulde opstilles. Der ble nævnt: Arkt. Herm. M. Schirmer, H. Bull, H. 

Welhaven og Gerh. Munthe. Der var desuden stemning for at Yngre Arkitektforening 

skulde opstille sine Kandidater uden Hensyn til Ingeniør og Arkitektforeningens 

Architektgruppe. Formanden henstillet til samtlige Medlemmer at melde sig ind i 

ovennævnte Forening for at kunde deltage ved Afstemningen i den forestaaende 

Generalforsamlingen.624 

                                                 
617 «Foreningen til norske fortidsminders bevaring», Teknisk Ugeblad 16, nr. 2 (13. januar 1898): 27. 
618 Lidén, Nicolay Nicolaysen: Et blad av norsk kulturminneverns historie, 217. 
619 X., «Resultatet», Teknisk Ugeblad 16, nr. 12 (24. mars 1898): 175. 
620 Nicolay Nicolaysen, «Fra foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring», Teknisk Ugeblad 16, nr. 

13 (31. mars 1898): 185. 
621 A.W. Brøgger, «1844–1914 Et bidrag til foreningens historie», i Aarsberetning for 1914, (Kristiania: 

Foreningen til Norske Fortidsmindesmærkers Bevaring, 1915), 53–54. 
622 Myklebust, «Historien 1844–1994», 125. 
623 Lidén, Nicolay Nicolaysen: Et blad av norsk kulturminneverns historie, 217; Myklebust, «Historien 1844–

1994», 115–116; Brøgger, «1844–1914 Et bidrag til foreningens historie», 54–55.  
624 Referat fra møte 4. januar 1899, «YAFs møteprotokoll 1899–1903». OAF, arkiv. 
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All mobiliseringen lyktes, i første omgang fikk altså YAF inn Schirmer og Welhaven i 

direksjonen. Men så gikk Rygh hen og døde – Sinding-Larsen rykket opp til fullverdig 

direksjonsmedlem, og Schirmer ble formann. Fra nå hadde Schirmer-fløyen flertall i 

direksjonen, og det ble i en periode ganske uklare grenser mellom YAF og hva som ble 

referert til som «den Schirmerske bestyrelse» i Fortidsminneforeningen.  

Schirmer-skolens oppmålinger 
De fleste YAF-medlemmene hadde deltatt på en eller flere av Schirmers 

oppmålingsekspedisjoner. Som en slags supplement til disse studieturene opprettet YAF 

«Stipend for studiereiser i hjemlandet». Fondet ble etablert ved at medlemmene 

forpliktet seg til å avgi fem prosent av konkurransepremier. Stipendet ble utdelt for 

første gang i 1899, til Carl Berner og Thorvald Borgersen som deltok på Schirmers 

studiereise til Hedalen før de reiste til Vågå for å studere kirken.625  

 Seinere holdt Carl Berner foredrag om Vågå kirke med de omkring 35 ferdige 

tegningsbladene, alle med YAF som tydelig påskrift, opphengt i forretningslokalet (ill. 

62–63). Berner og Borgersen fikk uforbeholden skryt for oppmålingen, særlig av 

Schirmer, som påpekte at tegningene inneholdt noe nytt: 

Schirmer udtalte, efterat punch var serverert, at de to herrer med rette kunne være stolte 

av sit arbeide. Han havde kjendskap til adskillingt af denslags, men hidtil var der aldrig 

blevet leveret noget så udtømmende og indgående som denne opmåling, der behandler 

alle perioder og tar bygningen som den forefindes, medens man tidligere kun tog for sig 

en bestemt tid og ignorerte alt andet. På denne måde får man alle kulturperioder med. 

Det er så, at man ved lidt om denne kirke, men ved denne opmåling har man fået midler 

ihænde til at få kundkab om denne kirkes oprindelse.»626 

Denne oppmålingen av Vågå kirke skulle på sett og vis bli mønsterdannende, men 

måten det var gjort på var ikke så ny som Schirmer lot som, men helt i tråd med hans 

egne instrukser til elevene på studietur. Berner og Borgersen hadde fulgt metoden de 

hadde lært av Schirmer selv, i kontrast til Fortidsminneforeningens ofte sterkt redigerte 

gjengivelser konsentrert om middelalder. Schirmer-tradisjonen målte opp bygningene 

som de sto. I motsetning til for eksempel Christies tegninger som skjuler ujevnheter, er 

Schirmer-skolens utformet så skjevheter nærmest fremheves (sammenlign ill. 16 og 23). 

Misnøyen med Fortidsminneforeningens arbeid gjennom årene gjaldt ikke bare hva 

Schirmer gjerne  

                                                 
625 «Stipendier for studiereiser i hjemlandet», Yngre Arkitektforenings Publikationer 1, nr. 1 (1900): 20. Se også 

kapittel 3. 
626 Referat fra møte 19. desember 1900, «YAFs møteprotokoll 1899–1903». OAF, arkiv. 
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Ill. 62 Thorvald Borgersen, Vågå kirke, 1899. Riksantikvaren. 
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Ill. 63 Carl Berner, Vågå kirke, 19899. Riksantikvaren. 
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kalte slapphet, men også at når de gjorde noe, gjorde de det som regel galt – slik som 

utilstrekkelige tegninger. 627 

 Schirmer nølte ikke da han først fikk roret. Sommeren 1900 ble det arrangert to 

ekspedisjoner, en til Hallingdal for å kartlegge byggeskikk, og en til Møre og Romsdal 

for å undersøke stavkirker (ill. 64). Til disse ekspedisjonene ble det utelukkende hyret 

YAF-medlemmer, de fleste hadde også vært med på Schirmers studieturer.628 Dermed 

var Schirmer sikker på at de nye oppmålingene ville bli utført etter hans skole. Nærmest 

i triumf kan man tenke seg, ble tegningene utstilt på Blomqvist. Teknisk Ugeblad var 

begeistret:  

Resultatet av disse påskjønnelsesverdige arbeider foreligger i en hel rekke av tegninger, 

der for tiden er udstillede hos Blomqvist, og som vi varmt anbefaler vore arkitekter at 

tage i øiesyn. De bærer vidne om et dygtigt og interessert arbeide og tegningene er smukt 

og nitid udført i en maner, der svarer godt til hensikten. 

 Enhver fagmand vil med fornøielse besøge denne udstilling, hvor der fra de gamle 

sager slår os en naiv og frisk oprindelighed i opfatningen velgjørende i møde i 

modsetning til en slikkende og reflekterende kunstopfatning, som ellers så ofte trætter 

øiet og lægger støv over følelsen.629 

På samme måte som tegningene fra studieturene var disse laget for å være både 

dokumentasjon og formidling. Schirmers ambisjoner om å spre kunnskapen om den 

nasjonale arkitekturen formet også arbeidet hans for Fortidsminneforeningen, hvor en av 

lovendringene han fikk igjennom med Palassrevolusjonen nettopp var at 

Fortidsminneforeningens tegninger jevnlig skulle utstilles.630  

Det gamle Christiania 
Schirmer-elevene var opplært til å både studere og verne middelalderen. Men YAF gikk 

lenger, og hadde også et engasjement for byens bygningsarv. På 1890-tallet var 

Kvadraturen i ferd med nærmest å tømmes for de opprinnelige husene fra 1600- og 1700-

tallet i en vanvittig bygningsboom. To av Kvadraturens mest kjent bygninger i dag, 

Krigsskolen og Garnisonsykehuset, var planlagt jevnet med jorden.  

                                                 
627 Bendix Edvard Bendixen, «Herman Major Schirmer», i Aarsberetning for 1913, (Kristiania: Foreningen til 

Norske Fortidsminnesmærkers Bevaring, 1914), 4. 
628 Jørgen Berner, Bredo Berntsen, Thorvald Borgersen, Daniel Dahl, Karl Guettler, Heinrich Karsten, og 

Johannes Kløften. «Centralforeningens aarsberetning for 1899», i Aarsberetning for 1899, (Kristiania: 

Foreningen til Norske Fortidsmindesmærkers Bevaring, 1900), 128. 
629 [Ant. H.J. Sparre], «Foreningen til norske fortidsmindesmerkers bevaring», Teknisk Ugeblad 19, nr. 13 (28. 

mars 1901): 191. 
630 Brøgger, «1844–1914 Et bidrag til foreningens historie», 54. 
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 Krigsskolen, som hadde holdt til i det som da fortsatt kaltes det Stormske palé i 

Tollbugata, ønsket seg nye lokaler og henvendte seg til Stortinget om saken. I 1898 

besluttet Stortinget enstemmig å selge paléet til nedrivning for å skaffe midler til ny 

bygning.631 Sinding-Larsen omtalte Stortingets beslutning som en skjebnesvangert skritt 

for vernesaken og ren vandalisme.632 Han henviste også til et forsøk fra flere av byens 

arkitekter på å få Stortinget til å trekke tilbake salgstillatelsen, men idet skrivelsen kom 

Tinget i hende var salget akkurat gjennomført.633 Dermed kunne det jo virke som alt håp 

 

 
Ill. 64 Einar Oscar Schou, Kvernes stavkirke, 1900. Riksantikvaren. 

var ute, skrev Sinding-Larsen, men eiendommen var enda ikke overdratt. Dette ga håp 

om at «en øieblikkelig nedrivelse ikke vilde finde sted, i lighed med hvorledes byens 

ældre kvartaler forøvrigt raseredes. […] for at give plads for en av spekulationens 

kaserner.»634 Etter ganske mye om og men fikk YAF i oppdrag fra Forsvarsdepartementet 

                                                 
631 Arne Nygård-Nilsen, «Da Stortinget solgte Krigsskolen», Aftenposten, 6. mars 1954. 
632 Holger Sinding-Larsen, «Krigsskolen», Yngre Arkitektforenings Publikationer 1, nr. 1 (1900): 20. 
633 Brevet til Stortinget er datert 17. oktober 1898 og signert av Henrik Bull, Bredo Greve, Henrik Nissen, 

Kristen Rivertz, Holger Sinding-Larsen og Ole Stein. Stortingsarkivet, Stjnr. 88/1898-99. 
634 Sinding-Larsen, «Krigsskolen», 20. 



 

 

186 

 

å dokumentere den gamle bygningen.635 Krigsskolen ble til slutt reddet i tolvte time av 

Kristiania-krakket – kjøperen gikk bankerott og hadde ikke råd til å betale, dermed gikk 

eiendommen gikk tilbake til staten.636  

 Det var travelt hos Forsvarsdepartementet i denne perioden. De ville også kvitte 

seg med Garnisonsykehuset, i dag bedre kjent som Rådmannsgården, det eldste bevarte 

huset i Kvadraturen. YAF engasjerte seg like sterkt i denne saken som den om 

Krigsskolen.637 I et medlemsmøte holdt Sinding-Larsen et langt foredrag om 

Garnisonsykehuset hvor han også roste foreningens innsats for bevaring. Bygningen ble til 

slutt kjøpt av kommunen og reddet fra ødeleggelse.638 Sammen med fem elever fra 

ornamentklassen hadde Sinding-Larsen målt opp bygningen sommeren 1898 (ill. 65), og 

etter å ha studert bygningen inngående presentert han en temmelig dristig hypotese om 

at dette kunne være selveste Dyvekes hus.639  

 I disse to vernesakene synes det som om Schirmer forholdt seg taus og uengasjert; 

antagelig var det fortsatt slik at han ikke var særlig interessert i urbane kulturminner. 

Dette kan ha vært et av få punkter hvor han og Sinding-Larsen ikke hadde 

sammenfallende syn på tingene. Da kommunens eventuelle kjøp av Rådmannsgården ble 

debattert i Representantskapsmøtet falt en innsigelse om at bygningen representerte en 

«Tid hvor Fremmedherredømme trivdes som bedst i vort Land», de materielle minnene 

fra denne tiden hadde ikke behov for vern, mente taleren.640 Schirmer kan ha vært enig. 

Han var fortsatt eksplisitt interessert i middelalder, etter-reformatoriske kulturminner 

hadde først og fremst verdi om de hadde i seg elementer av middelalder, om de var 

«nøkler» til å forstå tidligere former. I instruksen til Fortidsminneforeningens 

ekspedisjon til Vestlandet sommeren 1900, anførte han helt eksplisitt at om de aktuelle 

kirker skulle vise seg ikke å ha noen «middelalderlige dele», så skulle ekspedisjonen 

raskt bevege seg videre.641 

                                                 
635 Jørgen Berner ledet arbeidet med lillebror C. Berner og Borgersen som assistenter, og de produserte 50 

fotografier og 30 tegninger. 
636 Arne Nygård-Nilsen, «Da Stortinget solgte Krigsskolen», Aftenposten, 6. mars 1954. 
637 Beretning for perioden 1898-1899, «YAFs møteprotokoll 1899–1903». OAF, arkiv. 
638 Referat fra maanedsforsamling 22. februar 1899, «YAFs møteprotokoll 1899–1903». OAF, arkiv. 
639 Ibid. 
640 «Garnisonsygehuset. Dets indkjøb af Kommunen», Aftenposten, 24. september 1898, morgenutgaven. 
641 [Hermann Schirmer], «Instrux for expeditionen til Romsdalen og Nordmøre, eventuelt ogsaa til 

Søndmøre, sommeren 1900», Foreningen til norske Fortidsmindesmærkers bevaring: Aarsberetning for 1899 

(1900): 132. 
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Ill. 65 Holger Sinding-Larsen, Garnisonsykehuset, 1898. Riksantikvaren. 
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Arkitektonisk tegning 

I siste del av 1890-tallet var det arkitekter som bekymret seg for en omseggripende 

lettsindig holdning til arkitektonisk tegning. I Teknisk Ugeblad ble det flere ganger påpekt 

hvordan de yngre hadde lagt til seg «alt for meget higen efter at præstere noget» i sin 

tegnemanér.642 De eldre arkitektene forholdt seg stengt saklig i sine tegninger, også i 

konkurranseutkast. Det var heller ikke vanlig med stemningsskapende effekter, selv om 

man kunne tillate seg noen figurer for å antyde skala. De fleste YAF'erne derimot, var 

opptatte av tegning i seg, ikke bare som et kommunikasjonsverktøy til håndverkere og 

byggherrer, men som verk. De viste tegningene sine i ulike utstillinger, både i 

foreningslokalet, på Blomqvist og på Statens kunstutstilling.643 Det var også vanlig at alle 

innsendte utkast til en gitt konkurranse ble utstilt og kommentert.644  

 
Ill. 66 Hagbart Schytte-Berg, Utkast til Fagerborg 

kirke, 1900. Oslo byarkiv. 

 
Ill. 67 Hagbart Schytte-Berg, Utkast til Fagerborg 
kirke, 1900. Oslo byarkiv.  

 Ved konkurransen om tegninger til ny kirke på Fagerborg ble det tydelig at 

krakket i 1899 hadde ført til at man hadde god tid på arkitektkontorene; antallet 

innsendte utkast var rekordhøye 54.645 Så mange YAF'ere deltok at foreningen utsatte et 

                                                 
642 K.B., «Vore konkurrencetegninger», Teknisk Ugeblad 17, nr. 46 (16. november 1899): 489. 
643 Solbakken, «At hævde sit fag som kunst ikke vitenskap». 
644 Sauge, «Arkitekturtegning og kontekst», 68. 
645 «Fra komiteen for bedømmelse af udkastene til kirke for Fagerborg menighed i Kristiania», Teknisk 

Ugeblad 18, nr. 26 (28. juni 1900): 388–390. 
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medlemsmøte på grunn av innleveringsfristen.646 Konkurransen ble omtalt som noe av 

en «milepæl i vor arkitektoniske udvikling» i Teknisk Ugeblad, som et tegn på «en frisk og 

løfterig uforfærdethed til at slå ind på nye veie og søge nye baner der, hvor vor ældre 

arkitekturskole – om vi hos os kan tale om en sådan – mere holdt seg på de gamle, slagne 

landeveie.» Det ble også kommentert hvordan arkitektene forsøkte komponere maleriske 

grupperinger med «en mer dekorativ holdning i anlægget» enn tidligere, og hvordan 

denne streben gjenspeilte seg i selve tegnemåten, særlig i perspektivene.647 Dessverre er 

få av disse utkastene kjente i dag. Vinnerutkastet til Hagbart Schytte-Berg (1860–1944) er 

bevart, men han var neppe noen representant for den yngre generasjonen, snarere tvert 

imot (ill. 66–67).  Som Carl Berner sa det: «Skidt udfald ved Fagerborg».648 Juryen delte 

ikke ut andrepremie, men tredjepremien gikk til Ole Steins nynormanniske Hjemlige 

motiver. 

 Thrap-Meyer var lite imponert over konkurranseutkastene, han fant nærmest en 

overflod av «affektert originalitet og forloren naivitet». Hovedgrunnen var at «en hel del 

ungdommelige kræfter havde indladt sig på en opgave, der både i konstruktiv og 

æsthetisk henseende har ligget adskilligt over deres evne.»649 Selv om utkastene til 

konkurransen stort sett er ukjente er det ganske trygt å gå ut fra at flere av dem, som 

Steins, hadde preg av schirmeriansk nynormannisk stil. Dette med at Norge hadde en 

nasjonal steinarkitektur var noe av en kampsak for Schirmer, og også et hovedpoeng i 

Sinding-Larsens kritikk av nedrivningen av Melhus kirke. Påstanden om en nasjonal 

steintradisjon møtte motstand, ikke minst hos Thrap-Meyer: «Det er en chauvinisme, 

som vil føre på afveie, den formening, at vi har en egen hjemlig udpræget norsk 

stenarkitektur, og de seile med lig i lasten som tror, at man her skal søge spirerne til en 

sund udvikling af arkitekturen.»650 Denne debatten var Thrap-Meyer dømt til å tape. 

Kort tid etter vant Ole Stein konkurransen om Lademoen kirke, og Sinding-Larsen var 

allerede i ferd med å bygge sitt nynormanniske manifest på Vålerenga (se kapittel 7). 

 I 1897 viste Sinding-Larsen og Jørgen Berner reiseskisser i en utstilling på 

Blomqvist kunsthandel. Dette var den første i en rekke utstillinger med tegninger av 

YAF'ere. Delvis var det å holde utstillinger en strategi for å hamre inn budskapet om at 

arkitekter var kunstnere: «Hvis vi ved stadige Udstillinger kan bringe ind i Folks 

Bevisthed at Architekturen er Kunst og fordrer langt og indgaaende Studium af sine 

Dyrkere vil meget være vundet. Og naar ikke Publikum kommer til os – selvfølgelig – 

                                                 
646 Møtet 14. februar 1900 ble utsatt. «YAFs møteprotokoll 1899–1903». OAF, arkiv. 
647 [Johan Meyer], «Konkurrencen til Fagerborg kirke», Teknisk Ugeblad 18, nr. 25 (21. juni 1900): 363–364. 
648 Carl Berner til Hermann Schirmer, London 14. august 1900. NB, bs. 201. 
649 Henrik Thrap-Meyer, «Konkurrencetegningerne til Fagerborg Kirke», Teknisk Ugeblad 18, nr. 27 (1900): 

404. 
650 Ibid. 
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saa tvinger vi os ind i dets Bevissthed enten det nu er med eller mod dets Villie.»651 

Berner og Sinding-Larsen viste tegninger fra studieoppholdet i England og Skottland. 

Teknisk Ugeblad mente utstillingen fortjente oppmerksomhet. «Det er hovedsagelig 

England, som har afgivet det rigeste stof; men man finder også smukke ting fra 

Stavanger og Bergen. Skisserne er særdeles flot udførte, dels som akvareller, dels som 

blyants- og pennetegninger.»652 Av de utstilte tegningene er Berners ukjente, men noen 

av Sinding-Larsens akvareller finnes bevart. Sinding-Larsen planla å stille ut disse 

tegningene allerede mens han laget dem, og han hadde også en hensikt med å inkludere 

Mariakirken og Stavanger domkirke: «Jeg tror ikke det vil være galt at vise at vi ogsaa 

hjemme har et Studiefelt og det tilmed et meget udyrket.»653 Disse tegningene var 

dermed innlegg i diskusjonen om nasjonal steinstil.  

 

 
Ill. 68 Holger Sinding-Larsen, Fra St. Bartholemew-the-Great i London, 1897. Privat eie. 

Sinding-Larsen ville både formidle arkitektenes kunstneriske virke og den nasjonale 

arkitekturhistoriens verdi. Utstillingene kan ses som en form for publisering. I England 

                                                 
651 Holger Sinding-Larsen til Hermann Schirmer, London 11. august 1897. NB, bs. 201. 
652 «Udstilling af arkitektoniske skisser», Teknisk Ugeblad 15, nr. 39 (30. september 1897): 343. 
653 Holger Sinding-Larsen til Hermann Schirmer, London 11. august 1897. NB, bs. 201. 
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var det en tradisjon for å utgi reiseskisser i bokform, noe som skulle befeste forfatterens 

posisjon «as a scholar and an artist and at the same time as a potentially resourceful 

practitioner.»654 Denne publiseringen av reiseskisser hadde ingen tradisjon i Norge, men 

utstillingene kan ses som et parallelt fenomen.  

Yngre Arkitektforenings utstilling 1901 
Våren 1900 vedtok YAF å holde en utstilling over medlemmers arbeider, og det ble igjen 

nedsatt en komité.655 Året etter åpnet den ambisiøse utstillingen på Blomqvist. YAF ville 

vise hva foreningens medlemmer dugde til på flere områder. Gjennom ulike omtaler 

framkommer at foreningens oppmålinger ble vist, både Vågå kirke og Krigsskolen. Av 

sistnevnte var det også laget en gipsmodell. I tillegg til disse vistes omkring 40 arbeider, 

skrev Aftenposten, uten å gå nærmere inn på hvilke.656 Rolf Thommesen i Verdens Gang 

skrev så Sinding-Larsen knapt kunne ha gjort det bedre selv:  

Det er glædeligt at se de klare overskuelige bygningshistoriske Opmaalinger; det er ogsaa 

glædeligt at se den gode og sikre Tegnekunst, men især er det glædeligt at se saa mange 

dyktige, yngre Bygningsfolk enige i at hævde Arkitekturen som Kunst. Sandheden er jo 

ikke ny. Men naar man tænker paa alt det Bygningsarbejde, som sætter sig udover enhver 

kunstnerisk Lov, kan det være gavnligt, at den opfriskes. Og det er dobbelt gavnligt, fordi 

det dekorative Arbeide, som forhaabentlig forestaar ogsaa hos os, maa samles om 

Arkitekturen. Huset er Rammen omkring alt Kunsthaandverk. Huset giver det 

Helhedspræg. Huset er udagangspunktet for al stilskapning. De yngre Arkitekter har 

valgt at studere i England og utvilsomt med Rette.657 

Heller ikke denne vennlig kritikken trekker fram enkelt-prosjekter. Teksten i 

Morgenbladet var enda mer positiv. Etter en rosende omtale av Krigsskoletegningene lød 

resten av kritikken:  

Oppmaalingen av Vaage kirke er udført af Arkitekterne C. Berner og Th. Borgersen, der 

af Yngre Arkitektforening i 1900 bevilgedes Stipendier i dette Øiemed af Foreningens 

‘Fond for studiereiser i Hjemlandet’. Efter dette Arbeide at dømme kan man kun ønske 

Fondet rig vext. Thi Enhver, der interesserer sig for Udviklingen af en egenartet norsk 

Arkitektur maa indrømme, at anden Vei hertil gives ikke end Arkitekternes indgaaende 

Studier af, hvad der findes bevaret af gammel Arkitektur her i Landet.  

 Norsk kan vor nuværende uselvstendige Arkitektur ikke blive i en 

Haandvending, men allerede Bestræbelsen for at være selvstændig er et Skridt paa Veien. 

                                                 
654 Nikolaus Pevsner, «Richard Norman Shaw», i Edwardian Architecture and its Origins, red. Alastair Service 

(London: The Architectural Press, 1975), 41. 
655 «YAFs virksomhed 4. april 1900–1. mai 1900», «YAFs møteprotokoll 1899–1903». OAF, arkivet. 
656 «Arkitekturudstilling», Aftenposten, 3. mai 1901. 
657 R.T. [Rolf Thommesen], «Norsk huskunst», Verdens Gang, 16. mai 1901. 
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 Det skolemæssige, tillærte og noget tørre Præg, som den tyske Paavirkning 

medførte, er hos de yngre Arkitekter veget for en fra England paavirket friere kunstnerisk 

Smag, der giver sikrere Sans for gode Forhold i Linier og Masser. 

 De fleste af de udstillende Arkitekter har gjentagende gjort sig fordelaktig bekjent 

ved vore Arkitektkonkurrencer, og med den intense Iver, hvormed deres Forening 

arbeider for sin Stands og sine Medlemmers Udvikling, er det at haabe at inden kort Tid 

Publikums Sans for arkitektonisk Skjønhed saavel i vore Bygningers hovedforhold som 

Detaljer vil blive saa sterkt udviklet, at de sjablonmæssige kvaksalverarbeider, som 

mange af vore moderne Forretningsgaarde fremviser, bliver en Umulighed.658 

En siste omtale i Teknisk Ugeblad er også positivt innstilt til arbeidene, og mener å 

observere «en udpræget dekorativ stræben, der mere end før har været aldmindeligt hos 

os, også søger at frembringe sterke virkninger gjennem gjenstandenes rent billedlige 

fremførelse, idet tegnemåde og farvebehandling ofte søger at frembringe mere et 

stemningsbillede end en enkel og nøgtern gjengivelse af anlægget.» 659 Denne tegnemåten 

kan riktignok gjøre utstillinger av arkitektoniske arbeider mer populære, mente 

Ukebladet, men påpekte også faren ved at «fremstillingen og det ydre skin skal komme 

til at spille hovedrollen og give et falskt eller ialfald høist overdrevent indtryk af de 

virkelige forholde.» Denne til dels urovekkende utvikling var oppstått under påvirkning 

av våre malere, ble det hevdet.660 

 Heller ikke i denne kritikken nevnes enkeltprosjekter eller arkitekter, men det 

nevnes at de fleste prosjektene har man sett før. Altså dreide det seg hovedsakelig om 

konkurranseutkast og tegninger vist på Høstutstillingene. Det er lite bevart som kan ha 

vært vist, og ikke noe som egentlig underbygger påstanden om påvirkning fra malerne, 

selv om denne observasjonen nok medførte riktighet. I oppmålingstegningene fra 

studieturene anes, som nevnt ovenfor, inspirasjon fra Erik Werenskiold. Denne 

innflytelsen rant sammen med inspirasjonen fra Norman Shaws pennetegninger, utført 

med dramatiserende høye eller lave perspektiver. Shaw utviklet denne tegnemåten på 

1860-tallet, og den ble skoledannende i Storbritannia.661 I Norge var pennetradisjonen 

levende langt utover 1910-tallet. 

 YAFs utstilling i 1901 var, etter kritikkene å dømme, en stor suksess. De viktigste 

kampsakene var kommet tydelig fram: arkitektur er en kunstart, en nasjonal stil betinger 

studier i hjemlandet og viderekomne studier må tas i England, ikke Tyskland. Det siste 

poenget var nok tenkt enda grundigere formidlet, for det forelå også planer om å 

arrangere en utstilling med engelske arkitekter høsten 1901. Carl Berner, som var i 

                                                 
658 Th., «Yngre Arkitektforenings Udstilling», Morgenbladet, 8. mai 1901, morgenutgaven. 
659  [Ant. H.J. Sparre], «Arkitektur-udstillingen», Teknisk Ugeblad 19, nr. 20 (16. mai 1901): 295 
660  Ibid., 296. 
661 Gavin Stamp, The Great Perspectivists, i serien RIBA Drawings series, (London: Trefoil Books, 1982), 72–73. 
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London, skrev til bestyrelsen at både Collcutt og Prentice allerede hadde takket ja.662 Som 

mange andre av YAFs vyer ble ikke denne utstillingen gjennomført, den opptrer i alle 

fall ikke oftere i protokollen. 

 Kanskje var den vellykkede utstillingen på Blomqvist i 1901 blant YAFs fineste 

øyeblikk. Sinding-Larsens tre viktigste kampsaker (og to av Schirmers) var anerkjent 

som viktige i pressen, medlemmene var omtalt som arkitektstandens nye menn, som 

selve fremtiden. Både denne og andre utstillinger var en krystallisering av alle YAFs 

ambisjoner og en stadig lansering av medlemmene som «den nye vin». 

 YAF hadde lenge hatt en tegningssamling bestående både av foreningens egne 

oppmålinger og av ulike gaver. I 1902 ble det vedtatt å også begynne en 

fotografisamling, ved at medlemmene skulle forære foreningen kopier av opptak fra 

ulike studieturer. Bekjennelsen av dette vedtaket førte til at Jørgen Berner prompte 

forærte foreningen 80 fotografier fra sin siste tur.663 På nyåret i 1903 foreslo Jürgensen at 

foreningen skulle opprette et arkitekturmuseum. På denne måten ville det betydelige 

tegningsmaterialet som hadde hopet seg opp komme offentligheten til gode. Deretter ble 

det, naturligvis, nedsatt en komité.664  

En samlet stand 

Til tross for at Yngre Arkitektforenings 10-års jubileum allerede var feiret på forskudd 

ved innvielsen av gården i Hansteens gate, holdt de nok en fest i januar 1901. Det var i 

alt 59 deltagere. Blant de inviterte gjestene var stortingspresident Berner, arkitekt Nissen, 

arkitekt Welhaven og maleren Gerhard Munthe. President Berner holdt talen for 

fedrelandet. Han bemerket at YAF gjerne ble omtalt som en radikal forening, og siden 

den besto av unge men som ville noe, så var den da også radikal. Og når denne forening 

sto i opposisjon til den eldre, fortsatte han, så var det jo fordi den ville vekk fra 

samarbeidet med ingeniørene. Nå måtte tiden være kommet for alle landets arkitekter til 

å slutte seg til en korporasjon uten forbindelse til ingeniørene – «til gavn for standen og 

til gavn for fædrelandet.»665 Et referat fra festlighetene ble sendt inn til Teknisk Ugeblad. 666 

En anonym innsender ble provosert av flere momenter i referatet, men aller mest av 

stortingspresidentens oppfordring om å forlate ingeniørene: «Nei! — man bør visseligen 

ikke ødelægge en gjennom års fælles arbeidet samfølelse, bare for en øieblikkelig 

                                                 
662 Referat fra møte 20. februar 1901, «YAFs møteprotokoll 1899–1903». OAF, arkivet. 
663 Referat fra møte 5. mars 1902, ibid. 
664 I alle fall deler av YAFs samlinger ble på et tidspunkt innlemmet i Fortidsminneforeningens 

tegningsarkiv. 
665 Referat fra foreningens 10 års-jubileum 9. januar 1901, «YAFs møteprotokoll 1899–1903». OAF, arkiv. 
666 «Yngre arkitektforening», Teknisk Ugeblad 19, nr. 3 (17. januar 1901): 34. 
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stemnings skyld, og heller ikke lade en sådan stemning få sådan magt, at man straks 

ville søge skilsmisse.»667 Spørsmålet om å samle arkitektene i en forening hadde ligget i 

lufta lenge. Schirmer tok til orde for å samle alle landets arkitekter i ett forbund allerede i 

1896.668 Dette var et tidlig innspill som antagelig ikke fikk noen konsekvenser, og seinere 

ombestemte han seg.  

 Det var en lang og pinefull prosess from mot stiftelsen av Kristiania 

Arkitektforening i 1906, og i denne perioden var YAF ridd av indre konflikter. Særlig ble 

lojaliteten resten av medlemmene følte til Schirmer og Sinding-Larsen stadig satt på 

prøve. 1902 var et annus horribilis. Økonomien var helt skakkjørt, mest på grunn av det 

dumdristige foretagendet med å kjøpe sitt eget hus.669 Medlemmene møtte ikke like ofte 

opp på møter som før, og det ble rapporterte om urovekkende tendenser i 

aspirantavdelingen.670 Carl Berner kommenterte fra London: «jeg [fikk] høre at det har 

været Mudder i Yngre Arkitektforening. Jo, når er det ikke det?»671 En av de største 

mudderdammene i foreningens historie gjald stipendtildelingene i 1902. Det var en god 

del ureglementert adferd og manipulering, og både Schirmer og Sinding-Larsen 

opptrådte nokså ufint. Jørgen Berner hevdet hele saken var et typisk utrykk for 

Schirmers uvørenhet, og for hans holdning om at målet helliger alle midler.672 Sinding-

Larsen, med Schirmer i bakgrunnen, forsøkte stadig å styre foreningen etter eget 

forgodtbefinnende, men resten av medlemmene fant seg ikke alltid i det. Sinding-Larsen 

var også en av dem som lengst strittet imot en ny foreningen, til tross for at Kristiania 

Arkitektforening var svaret på hans drømmer om en selvstendig forening som forente 

alle byens arkitekter, en samlet stand. NIAFs arkitektgruppe og YAF hadde dannet et 

felles representantskap med formål om å danne en ny forening allerede i 1903, men 

diskusjonen og forhandlingene varte i tre år.673  

 YAF er forsvinnende lite omtalt i historiografien, men i omtrent 10 år var denne 

foreningen et kraftsenter i Kristianias arkitektoniske kultur og årsak til at den sedate 

arkitektgruppa i NIAF våknet til live. Gjennom YAF fikk Sinding-Larsen endret hva han 

i artikkelen «Norsk stil» skisserte som problematiske forhold. Ingeniørene og arkitektene 

skilte lag, og dessuten tok arkitektene makten i Fortidsminneforeningen.  

                                                 
667 C., «National bygningsstil, skilsmisse og navnejagt!», Teknisk Ugeblad 19, nr. 4 (24. januar 1901): 45. 
668 Hermann Schirmer, «Norsk Arkitekt-Forbund», Teknisk Ugeblad 14, nr. 49 (1896). 
669 Referat fra årsfest 7. januar 1903, «YAFs møteprotokoll 1899–1903». OAF, arkivet. 
670 Referat fra møte 22. januar 1902, «YAFs møteprotokoll 1899–1903». OAF, arkivet. 
671 Carl Berner til Hermann Schirmer, Canterbury 7. april 1903. NB, bs. 201. 
672 Referat fra møte 11. desember 1901, «YAFs møteprotokoll 1899–1903». OAF, arkivet.  
673 «Fellesmødernes forhandlingsprotokoll 1904–1906», OAF, arkiv. 
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7. Kontinuitet og erstatning 

Hermann Schirmers insistering på «en norsk stil som er», altså allerede eksisterende, 

omfattet ikke bare bygningstradisjon i tre. Også middelaldersk steinarkitektur, særlig 

normannisk, var i nasjonal stil. Som nevnt ovenfor var det bare Norge, blant de 

skandinaviske landene, hvor det normanniske hadde nasjonale konnotasjoner.674 Dette 

var et resultat av Schirmers innsats, og man kan se en slags nynormannisk trend i  

 

 
Ill. 69 Holger Sinding-Larsen, Vålerenga kirke, 1893–1902. Foto: ant. Sinding-Larsen, 1902 / Nasjonalbiblioteket. 

kirkearkitekturen på begynnelsen av 1900-tallet. Den første av disse kirkene var 

Vålerenga. I dette kapittelet skal jeg diskutere hvordan kirken forholder seg til Schirmers 

mime-strategi ved å se både Schirmers teori om gjenreisning av nasjonal stil og 

kirkebygningen i lys av Alexander Nagel og Christopher Woods teori om anakrone 

kunstverk:  

The work of art when it is late, when it repeats, when it hesitates, when it remembers, but 

also when it projects a future or an ideal, is ‘anachronic’. We introduce this term as an 

alternative to ‘anachronistic’, a judgemental term that carries with it the historicist 

                                                 
674 Ringbom, Stone, Style and Truth, 69. 
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assumption that every event and every object has its proper location within objective and 

linear time.675  

Selv om denne teorien fra Nagel og Woods side var tenkt for å analysere førmoderne 

verk, har begrepet anachronic blitt applisert på verk fra alle perioder. Rosalind Mckever 

poengterer at selv om Nagel og Woods teori tar utgangspunkt i renessanse-spesifikke 

konvensjoner om produksjon og resepsjon av kunst, så kan prinsippet om det anakrone 

være relevant i undersøkelser av revivalism ved å åpne for ikke å forankre verker i en 

spesifikk datering, men heller «bestow upon them a more complex, plural 

temporality.»676 Hun fortsetter: «For the artwork that enacts a revival, therefore, it is not 

its anachrony that distinguishes it, but what it does with its rich temporal layers. In 

revival the past is not simply reproduced or repeated, it is given new life; in short, the 

process of revival changes that which it revives.»677 

 Nagel og Wood opererer med to modeller for kunstneriske produksjon, 

«substitution» og «performance».678 I den performative modellen deler verket tiden inn i 

før og etter det selv ble til. Erstatningsmodellen derimot, lager ikke noe tilsvarende snitt. 

Schirmers mime-strategi kan minne om Nagel og Woods «theory of substitution». De 

definerer en arkitektonisk erstatningsteori som «the idea that identity is preserved across 

long chains of restorations and replacements».679 Verk skapt i denne modellen bygger sin 

autoritet på hypotesen om de at har en forbindelseslinje tilbake til en fortidig 

opprinnelse, og for å skape sammenheng mellom denne fortiden og sin egen tid, er 

erstatningsprinsippet avgjørende. Det er ikke bare slik at ett verk erstatter et annet, men 

heller at et verk foregir å være sin forgjenger.680  

 Nagel og Wood anfører Casa Romuli som eksempel, og hevder den var både en 

bygning og en representasjon av en idé.681 Omkring 200 f.Kr. ble det oppført to modeller 

av bystaten Romas første bygning – Casa Romuli, den enkle boligen til byens grunnlegger 

og første innbygger. Én ble bygget og plassert på Palatin og én på Capitol. Begge steder 

var alle rester etter byens historiske opphav forsvunnet: «The huts were artificial relics of 

an archaic wooden architecture embedded in stone.»682 Modellhyttene ga seg ikke ut for 

å være Romulus' originale hus, det var opplagt at dette ikke var århundregamle 

strukturer. De ga seg heller ikke ut for å være rekonstruksjoner. I stedet, hevder Nagel og 

                                                 
675 Nagel og Wood, Anachronic Renaissance, 13. 
676  Mckever, «Anachronism», 169. 
677 Ibid. 
678 Nagel og Wood, Anachronic Renaissance, kapittel 1. 
679 Ibid., 51. 
680 Ibid., 11. 
681 Ibid., 51. 
682 Ibid., 52. 
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Wood, så skapte hytta (eller hyttene) en fiksjon, en forestilling om en kjede av bygninger 

som ledet tilbake til originalen: «The hut modelled a proposition: the idea that this very 

hut had replaced an earlier hut on the same site, which in turn had replaced a still earlier 

hut, and so on through a multitude of generations back to the original dwelling. […] The 

hut stood for the idea of such a chain; it created a fiction, not an illusion. […] it invented 

a tradition.»683 Casa Romuli var en idé om arkitektonisk kontinuitet, en konstruert 

tradisjon.  

  Schirmer hevdet at nasjonal norsk stil fantes i de to materialene tre og stein, med 

hver sin opprinnelse. Trearkitekturen hadde aner tilbake til en mytisk urtid, og fortsatte 

like inn i samtiden, nettopp ved en sammenhengende kjede hvor den ene erstatningen 

etterfulgte den andre. Den nasjonale trebygningskunsten var uten begynnelse eller slutt. 

For nasjonal stil i stein var det ifølge Schirmer motsatt – den hadde en presist definert 

virketid, fra den ble importert med kristendommen og til den forsvant samtidig med 

selvstendigheten. For at samtidige verk skulle kunne hekte seg på den avbrutte kjeden 

nasjonal stil i stein var det nødvendig å representere en idé om kontinuitet, slik som i 

Casa Romuli. Dette kan også ses i Vålerenga kirke. Kirken er prominent situert på toppen 

av et høydedrag som skråner ned mot Gamlebyen. Fra denne posisjonen tårner den opp 

over ruinene av middelalderbyen Oslo, knyttet til dem både gjennom fysisk nærhet og 

ved sin utpreget normanniske stil. De middelalderske motivene synes å være anvendt 

uten nytolkning – den imiterer mer enn den siterer.684  

 Mark Crinson påpeker at nasjonal arkitektur har som formål å overbevise om 

nasjonens eksistens:  

Ultimately the combo nation/architecture has apparent benefits for both of its members. 

From architecture's viewpoint it is part of its desire to convince us that buildings are 

articulate, that they speak, that they rise above distraction and indifference into realms of 

communal significance. On the nation's part architecture is one of those modes of 

reproduction that are necessary if a collective identity like the nation is to be produced 

and maintained. Architecture tries to convince us that the nation exists, or that something 

greater than the nation exists, that it can be located in hard matter – that it is concrete, 

brick and mortar, roof, floor and hearth – that it is not myth, invention, allegory, 

abstraction.685 

                                                 
683 Ibid. 
684 Kirken brant i 1979 og åpnet igjen i 1984. Eksteriøret er tilbakeført, men innvendig ble kirken helt 

ombygget, nærmest til det ugjenkjennelige. 
685 Mark Crinson, «The Building Without a Shadow: National Identity and the International Style», i 

Nationalism and Architecture, red. Raymond Quek, Darren Deane og Sarah Butler (Farnham: Ashgate, 2012), 

129. 



 

 

198 

 

Nasjonal arkitektur kan altså også være en insisterende manifestasjon av nasjonens 

eksistens. 

Vålerenga kirke 

«Det er med særlig glæde man må hilse dette arbeides fuldendelse som et opmuntrende 

bevis på det gjenembrud i vor arkitektur, som vi i de senere år har været vidne til», skrev 

Teknisk Ugeblad da Vålerenga kirke sto ferdig i 1902.686 Forfatteren tolket bygget som det 

endelige bruddet med de tyskinspirerte teglsteinskirkene som hadde dominert siden 

1850-tallet:  

Vi ser således, hvorledes her de gode, gamle romanske motiver atter er kommen til hæder 

og værdighed med den fortrinlige anledning de giver til at virke med store, rolige, 

ubrudte flader og derved lader et livfuldt og interessant materiale komme til sin fulde ret. 

Vegten er ikke længre lagt så meget på enkelthederne og en mere eller mindre vellykket 

efterligning af anerkjendte forbilleder; men der stræbes først og fremst opnået en kraftig 

massevirkning og en naturlig malerisk gruppering, der føier sig harmonisk ind i det 

hjemlige milieu og derved meddeler anlægget er persoligere og nationalere præg, end vi 

er vant til ved de fleste nye kirkebygninger i vort land.687 

Siden denne lovprisningen har kirken vært lite diskutert, bortsett fra en inngående 

analyse av den finske arkitekturhistorikeren Sixten Ringbom på 1980-tallet.688 Han leste 

kirken inn i en utvikling av nasjonalromantisk steinarkitektur, hvor han så en bevegelse 

fra ornament mot tekstur, en utvikling som i Norge (i følge Ringbom) kulminerte med 

Sverre Knudsens Ålesund kirke (1904–1909). Ringbom var opptatt av hvordan 

nasjonalromantikken rundt århundreskiftet beveget seg mer og mer bort fra bruk av 

historiske motiver.689 Min interesse for Vålerenga kirke er nærmest motsatt, jeg vil 

undersøke nettopp bygningens forhold til (stil)historie. 

Oslo kirke 
Bygningshistorien til Vålerenga kirke startet i 1893, med konkurransen om en ny kirke i 

Oslo (en bydel i Kristiania, dagens Gamlebyen). Det ble sendt inn fjorten utkast. Juryen 

samlet seg om Kampen, forfattet av Heinrich Jürgensen og Holger Sinding-Larsen.690 

                                                 
686 [Ant. H.J. Sparre], «Vaalerengens kirke», Teknisk Ugeblad 20, nr. 43 (23. oktober 1902): 413. 
687 Ibid. 
688 Ringbom, Stone, Style and Truth, 203–204. 
689 Ibid., 210. «The complete absence of ornamental elements in the church of Ålesund represents what we 

have seen as the consummation of National Romantic architecture, that is, the transition from ornament to 

texture. The forms are not based on historical models, but depend on the inherent properties of the 

material employed and on the function and circumstances of the building.»  
690 «Oslo nye kirke», Aftenposten, 16. november 1893. 
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Selve konkurranseutkastet er tapt, men kjent gjennom en tidsskriftspresentasjon (ill. 70-

72).691 

 

 
Ill. 70 Heinrich Jürgensen og Holger Sinding-Larsen, Kampen, 1893.  

 
Ill. 71 Heinrich Jürgensen og Holger Sinding-Larsen, Kampen, 1893.  

  

                                                 
691 Heinrich Jürgensen og Holger Sinding-Larsen, «Det præmierede udkast til Oslo nye kirke», Norsk teknisk 

tidsskrift 11, nr. 6 (1893). 
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 Sinding-Larsen og Jürgensen var i ferd med å fullføre utdanningen sin da 

karrierene deres plutselig skjøt fart gjennom denne seieren. Da konkurransen ble 

annonsert, våren 1893, delte de leilighet i Berlin hvor de studerte ved den tekniske 

høyskolen.692 I tillegg hadde de sikret seg post som assistenter hos Johannes Vollmer 

(1845–1920), som også var deres professor på skolen. Likevel, da de presenterte 

vinnerutkastet sitt, hevdet de å ha inkorporert motiver fra England: «I betragtning af 

opgavens historiske karakter lå det meget nær for den heldige løsning at hente sine 

motiver fra England, der er det land, hvormed vi i tidligere tider stod i den nøieste 

forbindelse, og som har havt den største indflydelse på vor tidligere bygningskunst og 

da specielt kirkearkitekturen.»693 Deres erfaringer fra Tyskland ble overhodet ikke nevnt. 

Satt de to arkitektene virkelig i Berlin og tenkte på engelske kirker da de utformet 

utkastet? Det ville vært langt mer sannsynlig om utkastet reflekterte innflytelse fra 

Vollmer, som i tillegg til å være både lærer og arbeidsgiver for begge, også var ekspert 

på sakral-arkitektur.694  

 Konkurranseprogrammet stipulerte størst mulig grad av granitt i fasadene, men 

opererte også med en temmelig begrensende byggesum, slik at utkastet foreslo tegl 

forblendet med granitt. Tomta var Justisplassen på Galgeberg. Kirken var tenkt plassert 

nærmest midt i et kryss, liggende langs St. Hallvards gate og som fondmotiv for både 

Åkebergveien og Nonnegata. Arkitektene forsøkte å anlegge «heldig perspektivisk 

virkning» fra alle retninger i dette trafikale kaoset: «Med opmærksomheden henledet 

derpå, blev kirkens akse lagt parallelt St. Hallvardsgade og tårnet anbragt på siden av 

skibets langvæg i åget nærmest koret og ret i Åkebergveiens akse.»695 Inngangen til 

dåpssakristiet var via tårnfoten, på venstre side av koret. Hovedportalen førte inn i en 

trang forhall. På hver siden av hallen var vindeltrapper til galleriet, disse hadde egne 

innganger på langfasadene. Siden flere tegninger mangler er det vanskelig å få et klart 

bilde av utkastet. I verkspresentasjonen har arkitektene inkludert et perspektiv, signert 

Sinding-Larsen, antagelig tegnet spesielt til denne artikkelen (ill. 72.). 

Da kirkedesignet ble utformet hadde begge arkitektene plass på Vollmers kontor i 

Berlin. Jürgensen var opptatt med tegningene til Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche (1892–

95, bombet 1943), en diger nygotisk kirke i Berlins Tiergarten (ill. 73).696 Sinding-Larsen 

                                                 
692 At utkastet ble tegnet i Berlin bekreftes av Heinrich Jürgensen i brev til C.W. Schnitler, Oslo 22. oktober 

1925, Riksantikvaren, Antikvarisk arkiv. At de delte leilighet fortalte Sinding-Larsen i et brev til Hermann 

Schirmer, 19. november 1892. NB, bs. 20. 
693 Jürgensen og Sinding-Larsen, «Det præmierede udkast til Oslo nye kirke», 185. 
694 «Vollmer, Johannes», Allgemeines Künstlerlexikon, (Berlin, Boston: K. G. Saur, 2016). Lest 6. september 

2016, fra http://www.degruyter.com/view/AKL/_00159578. 
695 Jürgensen og Sinding-Larsen, «Det præmierede udkast til Oslo nye kirke», 186. 
696 Heinrich Jürgensen til C.W. Schnitler, Oslo 22. oktober 1925. Riksantikvaren, Antikvarisk arkiv.  
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tegnet på Friedenskirche i Heilbronn (1890–99, revet 1947) (ill. 74). Konkurranseutkastet 

Kampen kan se ut til å reflektere den førstnevnte i selve komposisjonen og den 

asymmetriske plasseringen av tårnet, mens Friedenskirche synes å ha vært et forbilde i 

bruken av romanske motiver.  

Oslo kirke var det første kirkeprosjektet i Norge med et asymmetrisk plassert tårn, 

etter 40 år med uniforme langkirkeplaner. Dag Myklebust har forklart tårnplasseringen 

med engelske forbilder, og videre: «Den romanske stildrakt har han nok tatt med seg fra 

Vollmers kontor, selv om ideologien bak er antitysk.»697 Jeg vil derimot hevde at kirken 

ikke ble et anti-tysk manifest med engelske forbilder før etter at konkurranseutkastet var 

innsendt, selv om arkitektene påsto noe annet.  

 

 
Ill. 72 Holger Sinding-Larsen, Kampen, 1893. 

 

                                                 
697 Dag Myklebust, «Akershus slotts restaurering 1895–1922» (Magistergradsavhandling i kunsthistorie, 

Universitetet i Oslo, 1979), 97. 
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Ill. 73 Johannes Vollmer, Kaiser-Friedrich-

Gedächtniskirche, 1893–95. 

 
Ill. 74 Johannes Vollmer, Friedenskirche, 1890–99.

 

Som William Whyte har påpekt, så kan en bygning bety ulike ting på ulike stadier i en 

prosess, gjennom ulike typer media.698 I dette prosjektet skiftet tegningen kontekst 

mellom utarbeidelsen av prosjektet våren 1893 og presentasjonen av det samme 

prosjektet kommende vinter. I mellomtiden hadde Sinding-Larsen flyttet tilbake til 

Kristiania og begynt som Schirmers assistentlærer i ornamentklassen (jf. kapittel 3). 

Schirmers innflytelsen kan forklare hvordan konkurranseutkastet var tyskinspirert da de 

ble tegnet i Berlin våren 1893, men presentert som engelskinfluert noen måneder etterpå. 

Å innrømme at utkastet hadde tyske røtter ville, i lys av Schirmers teori, være det samme 

som å erklære det for korrupt. 

 Raskt etter at Jürgensen og Sinding-Larsen vant konkurransen oppsto en uenighet 

som førte til at Sinding-Larsen kjøpte ut Jürgensen.699 Sinding-Larsen ble altså alene om 

prosjektet. Sommeren og høsten 1893 omarbeidet han tegningene i henhold til juryens 

kritikk.700 Han gjorde også noe ingen hadde bedt om, nemlig å tegne om tårnet. Nå 

ønsket han hele tårnet, inkludert spiret, i stein. Som han skrev i den siste beskrivelsen av 

det omarbeidede prosjektet, så ville han også luke ut restene av backstein, med hvilket 

                                                 
698 William Whyte, «How Do Buildings Mean? Some Issues of Interpretation in the History of 

Architecture», History and Theory 45, nr. 2 (2006): 174.  
699 Holger Sinding-Larsen til Hermann Schirmer, Kristiania 31. juli 1894. NB, bs. 201. 
700 Holger Sinding-Larsens utgående korrespondanse er tilgjengelig gjennom bevarte kopibøker. NB, 

Ms.fol. 1575. 
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han formodentlig mente teglsteinsgotikk, og dermed innrømmet han også at Kampen (i 

hvert fall delvis) hadde vært preget av tyske forbilder: «Hvad der endnu er igjen af 

‘Backsteins’motiver, haaber jeg ved den fortsatte Gjennemarbeidelse, som Udkastet 

eventuelt under Udførelsen vil undergaa, at faa fjernet.»701 Tegningssettet som fulgte 

denne beskrivelsen er bevart, og vitner om at bygningskroppen hadde fått mer tyngde 

og massivitet, mens planen i all hovedsak var den samme (ill. 75–76). 

 

 
Ill. 75 Holger Sinding-Larsen, Oslo kirke, 1894. Nasjonalbiblioteket. 

                                                 
701 Holger Sinding-Larsen til byggekomiteen for Oslo kirke, 25. oktober 1894. Ibid. 
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Ill. 76 Holger Sinding-Larsen, Oslo kirke, 1894. Nasjonalbiblioteket. 

To år etter at Sinding-Larsen leverte de omarbeidede tegningene fant byggekomiteen en 

ny tomt på Vålerenga.702 Arkitekten ble spurt om de samme tegningene kunne legges til 

grunn for den nye tomta, og om kostnadene ville være de samme. Nei, svarte Sinding-

Larsen, det ville selvsagt være nødvendig å tilpasse tegningene, og dessuten å oppdatere 

budsjettet i henhold til endrede materialkostnader.703 Dessuten kunne han tilfreds 

opplyse om at prisen på teglstein var skutt i været, og at det beste ville være å bygge 

uten dette materialet. Sinding-Larsen ønsket seg nå en ren steinkirke, og forklarte 

komiteen at siden han sist hadde arbeidet med tegningene hadde han hatt anledning til å 

studere skotsk rubblework.  

 Sinding-Larsen hadde søkt om midler for å reise til Storbritannia siden 1894.704 

Han hadde latt seg overbevise av Schirmers kulturkretsteori og nødvendigheten av å 

knytte seg til engelske forbilder før han hadde vært der selv. I 1896 hevdet han:  

                                                 
702 Dette hadde å gjøre med administrering av sogn og størrelsen på ulike menigheter.   
703 Holger Sinding-Larsen til byggekomiteen, 26. november 1897. NB, Ms.fol. 1575 A. 
704 Se søknader i Riksarkivet, RA/S-3568/D/Df/L0008/0003. 
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Den del, der behandler tiden for Norges kunstneriske samvirken med Normandi og 

England, rummer vel den stolteste del av vor historie. 

 Så selvstændig som da både i social og kunstnerisk henseende har vi siden aldrig 

været; til denne tid hører også de mindesmerker af vor gamle bygningskunst, som endnu 

er bevarede, og hvoraf de største og rigeste i de senere år er bleven kjendte såvel inden- 

som udenlands. Den tids åndsliv i England og de med dette kunstnerisk forbundne lande 

har havt stor indvirkning på kunstretningen i Norge, idet vi derover fandt beslægtet 

tankegang, der øgede vor egen. 

 Den kunstneriske nedgangs- og forfaldstid står ligeledes i den inderligste 

sammenhæng med vor kommen i afhængighedsforhold til Danmark.705 

Hans stipendreise sommeren 1897 var etterlengtet. Framme i London sjekket han inn i 

Redcliffe street i Earls Court, hvor både Jørgen Berner, Kristian Biong, Heinrich Karsten 

og Eystein Drogseth bodde. Denne sommeren var også Ole Stein der. Sinding-Larsen 

brukte mye tid på å skisse i St. Bartholomew, men var aller mest opptatt av Walthamstow-

kirken nord for London, som han skrev side opp og ned om i reisedagboka.706 Kan hende 

var det Sinding-Larsen som ivrigst studerte det spesifikt normanniske, og som også først 

forsøkte omsette det til samtidsarkitektur. På reisens siste dag skrev han hjem til 

Schirmer, godt fornøyd med turen. I Skottland hadde han studert råkopp, i England 

normannisk stil, rapporterte han.707 

En slumrende kultus 
Da Sinding-Larsen, etter å ha kommet hjem fra Storbritannia, fikk beskjed om at den 

planlagte kirken hadde fått en ny tomt, ble han sannsynligvis begeistret. Den nye tomta 

på Vålerenga var en stor forbedring fra veikrysset Justisplassen. En ny tomt ga også 

mulighet til å omarbeide tegningene en siste gang – og til å bryte vekk alle rester av 

«tyskhet». Planen ble også bedre og mindre stiv ved at kirken ikke lenger skulle være 

fondmotiv for flere gater, men dominere på toppen av et høydedrag.   

 Det endelige tegningssettet til Vålerenga kirke ble godkjent i 1899. Planen var 

endret, koravslutningen var tegnet om til en apside, tårnet flyttet til siden av koret der 

dåpssakristiet hadde vært tidligere, og adkomsten til tårnet via en stor portal i et lite 

sidevolum med en halvsirkelformet avslutning. Kirken ble oppført i Iddefjordsgranitt, 

hugget i råkopp og murt i fritt forband. Portalomramningene og andre detaljer var i 

kleberstein. Alle ornamentale detaljer var nå tydelig utformet som normanniske, som 

hjulkorsene på gavlene og terningkapiteler. I de endelige tegningene var de to 

                                                 
705 Sinding-Larsen, «Norsk stil II», 415. 
706 Holger Sinding-Larsen, «Reisedagbok», NB, ms. 4o 1981. 
707 Holger Sinding-Larsen til Hermann Schirmer, Edinburgh, 24. august 1897. NB, bs. 201. 
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hovedportalene utstyrt med chveronbuer men dette ble (av ukjente årsaker) ikke 

utført.708  

 I januar 1899, da han ennå arbeidet på de endelige tegningene til kirken, holdt 

Sinding-Larsen et foredrag for Yngre Arkitektforening om stipendreisen til Storbritannia, 

samtidig som alle tegningene fra turen var stilt ut i foreningslokalet.709 Han begynte 

foredraget med å beklage mengden nyere arkitektur som ikke passet «for vore hjemlige 

Forholde.» Norge er slett ikke så blottet for nasjonal kunst som mange tror, fortsatte han. 

Han forklarte videre hvordan den normanniske stilen kom til Norge via kristendommen, 

og deretter la grunnlaget for en nasjonal kunst som også preget trearkitekturen:   

Skal man derfor studere vor nationale Kunst inden Architekturen, for derved at kunde 

bygge videre og videreudvikle det vi har af national og selvstendig architektur, - en 

Kultus som har ligged og slumret i hundrede af aar – men som nu synes at vaagne og 

vokse videre,- maa man studere hine Tiders Kulturbevægelser, og da specielt den, som 

saa at sige er vor egen – eller gav stødet til den – den normanniske.710 

Den nasjonale og selvstendige arkitekturen Sinding-Larsen var opptatt av, og som han, i 

tråd med Schirmer, mente rørte på seg etter flere seklers dvale, er viktig for å forstå de 

siste endringene i tegningene til kirken. Ved å tegne kirkebygningen i denne dormende 

nasjonale stilen ville Sinding-Larsen bidra til å vekke den. Schirmer ønsket en sterk og 

selvstendig nasjon grunnlagt på den norrøne arven. Han argumenterte med at det var 

nødvendig å arbeide seg bort fra den falske retningen både nasjonen og arkitekturen 

hadde tatt under unionen med Danmark, og igjen knytte bånd til England. Selve 

designprosessen til Vålerenga kirke er et eksempel på den eksorsismen Schirmer ønsket, 

der tegningene begynte som tyske og endte som engelske. Kirken avviser og bortviser de 

siste århundrene; som Casa Romuli representerer den en forestilling om arkitektonisk 

kontinuitet. Kirken tilbyr en alternativ historie, det som burde ha vært. Gjennom en slags 

abstrahert nynormannisk design gjorde Sinding-Larsen Vålerenga kirke til en erstatning. 

Som Nagel og Wood påpeker fungerer erstatningen: «not as a historical reality but as a 

fiction that the artist and a viewing public create backward from present to past.»711 Det 

nye verket er legitimert av kjeden, men kjeden trenger også det nye verket for å fungere; 

for det er dette siste leddet som velger kjeden fra fortidens fragmenter og ruiner.712 

Vålerenga kirke representerer også en virkeliggjøring av Schirmers ønske om å gjenreise 

en nasjonal arkitektur.  

                                                 
708 Se tegninger i Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, saksnummer 189900131.  
709 Referat fra møte 25. januar 1899, «YAFs møteprotokoll 1899–1903». OAF, arkivet. 
710 Holger Sinding-Larsen i foredrag i YAF, ibid. 
711 Nagel og Wood, Anachronic Renaissance, 11. 
712 Ibid. 
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Det bygningen faktisk gjør er å strekke seg på tvers av tiden. Ved å imitere en mytisk 

fortid, inkorporerer kirken minnet om nasjonal uavhengighet og storhet; slik fastholdes 

disse verdiene og overføres til den samtidige nasjonen. Den massive kirkebygningen 

motsetter seg forankring i en spesifikk periode, tvert imot så beveger den seg gjennom 

tiden. Eller snarere, tiden beveger seg gjennom kirken. Vålerenga kirke er en kanal 

Historien beveger seg gjennom.   

 

 
Ill. 77 Holger Sinding-Larsen, Vålerenga kirke, 1893–1902. Foto: ukjent, ca. 1920. Oslo museum. 
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Ill. 78 Holger Sinding-Larsen, Vålerenga kirke, 1903. Grunnplan. Nasjonalbiblioteket. 

 
Ill. 79 Holger Sinding-Larsen, Vålerenga kirke, 1903. Lengdesnitt. Nasjonalbiblioteket 
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Ill. 80 Holger Sinding-Larsen, Vålerenga kirke, 1903. Østfasade. Nasjonalbiblioteket 
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Ill. 81 Holger Sinding-Larsen, Vålerenga kirke, 1903. Sydfasade. Nasjonalbiblioteket 

 

 
Ill. 82 Holger Sinding-Larsen, Vålerenga kirke, 1903. Nordfasade. Nasjonalbiblioteket 
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Ill. 83 Holger Sinding-Larsen, Vålerenga kirke, 1893؎1902. Tårnportalen. Foto: ukjent. Nasjonalbiblioteket 
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Omarbeidet 2. premieutkast  

Penn på papir 

Norges banks arkiv 

57 Yngre Arkitektforenings stiftere i 1891 

Bak f.v.: Egil Selmer, Halvdan Krabbe, Hans Mossevig 

Foran f.v.: Ole Stein, Holger Sinding-Larsen, Heinrich Jürgensen 

Oslo Arkitektforenings arkiv 

58 Holger Sinding-Larsen (1869–1938), Nidaros, 1891 

1. premieutkast i YAFs konkurranse om utforming av foreningens diplom 

Penn på papir 

NB, Ms.fol. 1021 

59 Heinrich Jürgensen (1871–1953), Utkast til konkurranse om utforming av et diplom for YAF, 

1891 

Penn på papir 

NB, Ms.fol. 1021 

60 Holger Sinding-Larsen (1869–1938), Proto, 1894.  

Vinnerutkast til konkurranse om protokollomslag for YAF 

Penn og akvarell på papor 

NB, Ms.fol. 1021 

61 Christian Christie (1832–1906), Fana kirke, 1860 

Penn og lavering på papir, 332 x 472 mm. 

Oppmåling for FNFB / RAA, FNFB, FF 282 

62 Thorvald Borgersen (1878–1903 eller 1904), Vågå kirke, 1899 

Penn på papir 

Oppmåling for YAF / RAA 

63 Carl Berner (1877–1943), Vågå kirke, 1899 

Penn og akvarell på papir 

Oppmåling for YAF / RAA 

64 Einar Oscar Schou (1877–1966), Kvernes stavkirke, 1900 

Akvarell på papir 

Oppmåling for FNFB / RAA, FNFB. 

65 Holger Sinding-Larsen (1869–1938), Garnisonsykehuset, 1898 

Penn og akvarell på papir 

Oppmåling for YAF / RAA 

66 Hagbarth Schytte-Berg (1860–1944), Fagerborg kirke, 1900 

1. premieutkast til konkurransen om kirke på Fagerborg 

Penn på papir 

Oslo byarkiv, A-10040/L0060 

67 Hagbarth Schytte-Berg (1860–1944), Fagerborg kirke, 1900 

1. premieutkast til konkurransen om kirke på Fagerborg 

Penn på papir 

Oslo byarkiv, A-10040/L0060 

68 Holger Sinding-Larsen (1869–1938), Fra St. Bartholemew-the-Great i London, 1897 

Blyant og akvarell på papir 

Privat eie 
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69 Holger Sinding-Larsen (1869–1968), Vålerenga kirke, 1893–1902 

Foto: ant. Sinding-Larsen, 1902 / NB, Ms.plv. 2328 

70 Heinrich Jürgensen (1871–1953) og Holger Sinding-Larsen (1869–1938), Kampen, 1893 

1. premieutkast til konkurransen om Oslo kirke, fasadeoppriss 

NB, Ms.plv. 2328 

71 Heinrich Jürgensen (1871–1953) og Holger Sinding-Larsen (1869–1938), Kampen, 1893 

1. premieutkast til konkurransen om Oslo kirke, grunnplan 

NB, Ms.plv. 2328 

72 Holger Sinding-Larsen (1871–1938), Kampen, 1893 

Presentasjonstegning fra: Norsk teknisk tidsskrift 11, nr. 6 (1893): 185 

73 Johannes Vollmer (1845–1920), Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche, 1893–95 

Foto: ukjent, 1896 / de.wikipedia.org 

74 Johannes Vollmer (1845–1920), Friedenskirche, 1890–99 

Foto: ukjent, 1900 / www.wikiwand.com/de/Friedenskirche_(Heilbronn) 

75 Holger Sinding-Larsen (1879–1938), Oslo kirke, 10. desember 1894. 

Omarbeidet konkurranseutkast 

Penn på papir 

NB, Ms.plv. 2328 

76  Holger Sinding-Larsen (1879–1938), Oslo kirke, 25. oktober 1894 

Penn og lavering på papir 

Omarbeidet konkurranseutkast 

NB, Ms.plv. 2328 

77 Holger Sinding-Larsen (1879–1938), Vålerenga kirke, 1893–1902 

Foto: ukjent, ca. 1920 / Oslo museum, OB.F11604a 

78 Holger Sinding-Larsen (1869–1938), Vålerenga kirke, 1903 

Penn på papir 

Presentasjonstegning, grunnplan 

NB, Ms.plv. 2328 

79 Holger Sinding-Larsen (1869–1938), Vålerenga kirke, 1903 

Penn på papir 

Presentasjonstegning, lengdesnitt 

NB, Ms.plv. 2328 

80 Holger Sinding-Larsen (1869–1938), Vålerenga kirke, 1903 

Penn på papir 

Presentasjonstegning, østfasade 

NB, Ms.plv. 2328 

81 Holger Sinding-Larsen (1869–1938), Vålerenga kirke, 1903 

Penn på papir 

Presentasjonstegning, sydfasade 

NB, Ms.plv. 2328 

82 Holger Sinding-Larsen (1869–1938), Vålerenga kirke, 1903 

Penn på papir 

Presentasjonstegning, nordfasade 

NB, Ms.plv. 2328 

83 Holger Sinding-Larsen (1869–1938), Tårnportalen på Vålerenga kirke, 1893–1902 

Foto: ukjent / Nasjonalbiblioteket, Ms.plv. 2328 
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10. Appendiks 

1. Schirmers studieturer 1895–1912 

 

27.–31. mai 1895 Oslo, Frognerseteren 

    Gulvikstuen 

    Nyhusstuen 

3.–6. juni 1895 Hedmark, Ringsaker 

    Ringsaker kirke 

14. mai 1896  Akershus, Bærum 

    Tanum kirke 

5.–7. juni 1896 Telemark, Notodden 

    Hitterdal kirke [Hedalen stavkirke] 

10.–15. juni 1897 Oppland, Sel 

    Bjølstad 

7.–15. juni 1898 Oppland, Vaage [Vågå] 

    Nedre Bjørnstad 

    Haakenstad 

    Sandbu 

    Haugøy 

    Vaage kirke og gravstener derfra 

9.–29. juni 1899 Oppland, Sel, Heidal 

    Søndre Harlistad 

    Kruke 

    Heringstad 

    Ellingsbø 

    Slette (sølvgjenstander) 

    Heidal kirke 

   + 6 tegninger av metallarbeider fra Vågå, Dovre og Lom 

4.–14. juni 1901 Oppland, Gran 

    Søsterkirkene 

    Det gamle stenhus 

    Tingelstad kirke 

   + Lunner i Jevnaker 

   + Viker kirke i Aadalen 
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9.–15. juni 1902 Oppland, Sel 

    Brekken 

    Øvre Øygarden 

    Rommundgard 

    Ursvold 

    Haugen 

    Olstad 

6.–14. juni 1903 Oppland, Lom 

    Garmo-gårdene  

    Graffer 

    Lyngved 

    Hiem 

    Enersvold 

9.–18. juni 1909 Oppland, Valdres, Vestre Slidre 

    Lomen kirke 

    Nordre Lome 

16.–21. juni 1910 Buskerud, Drammen 

    Skoger kirke 

18.–22. juni 1911 Buskerud, Numedal 

    Rollag stavkirke 

    Rollag prestegård 

    Flikkan 

18.–28. juni 1912 Oppland, Dovre 

    Tofte 
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2. Deltagere på Schirmers studieturer 
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1.  Aas, Ingrid           X  X X 

2.  Apenes, Petra        X       

3.  Arneberg, Arnstein         X X     

4.  Arneberg, Eilif            X X X 

5.  Arnesen, Harald          X     

6.  Aubert, Leonhard      X         

7.  Backer, Lars              X 

8.  Backe-Wiig, Ragnhild             X X 

9.  Bassøe, Thorbjørn    X X          

10.  Beer, Ingeborg              X 

11.  Berg, Bodvar F. X X             

12.  Berner, Carl      X X        

13.  Berner, Ingrid             X  

14.  Berntsen, Bredo     X X X        

15.  Bjercke, Andreas H.          X     

16.  Bjerknæs, Thorstein      X         

17.  Bjurstedt, August         X X     

18.  Bjørklund, Inga       X        

19.  Blom, Georg              X 

20.  Borgersen, Thorvald     X X X        

21.  Bovim, Thomas        X       

22.  Bull, Margrethe X X             

23.  Christensen, J.A.            X   

24.  Dahl, Daniel      X         

25.  Dahl, Ingeborg              X 

26.  Dahl, Ragnar          X     

27.  Dahlbye, J.T.C.        X       

28.  Drogseth, Eystein    X           

29.  Ekman, Viktor    X           

30.  Endresen, Ludvig X X X            

31.  Enger, Arne         X X     

32.  Faye-Hansen, Eugenie  X             

33.  Faye-Lund, Andreas        X       

34.  Frost, Thorvald         X      

35.  Fürst, Hans    X X          

36.  Glosimodt, Erik         X X     

37.  Goffeng, R.S.        X       

38.  Graff, Oluf         X      
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39.  Gran, A.O.               

40.  Grette, Lars          X     

41.  Grøner, Hildur              X 

42.  Grøntoft, Hjørdis    X X          

43.  Guettler, Karl     X X X        

44.  Gulbrandsen, Carl Georg  X             

45.  Guldberg, Chr.        X       

46.  Haddal,?       X        

47.  Hals-Frölich, T.        X X      

48.  Halvorsen, Eli          X     

49.  Hansen, Birger            X X  

50.  Hansen, Lilla X   X           

51.  Hassel-Gierløff, Trygve             X  

52.  Hauff, Thoralf               

53.  Heiberg, Chr.     X      X    

54.  Hoff, Finn               

55.  Holter, H.F.         X      

56.  Horn, Margit  X             

57.  Irgens, Johannes    X           

58.  Iversen, J.         X      

59.  Iversen, K.         X      

60.  Jarmann, Martha              X 

61.  Jensen, Ragna         X      

62.  Juell, Otto V.        X       

63.  Jürgensen, Heinrich       X        

64.  Jürgensen, Vilhelm B        X       

65.  Jørgensen, Axel       X        

66.  Karlsen, Wilhelm              X 

67.  Karsten, Kristine      X X        

68.  Karsten, Marie     X          

69.  Klingenberg, Gudrun  X             

70.  Klingenberg, Ingrid  X  X           

71.  Kløften, Johannes      X         

72.  Koren, Johan       X        

73.  Kristiansen, Johannes             X  

74.  Kristjanson, Johan             X  

75.  Lexow, Kath.           X    

76.  Lie, Laura       X        

77.  Lindboe, Emma  X             

78.  Lund, Eivind       X        



 

 

237 

 

  

1
8

9
5

 (
Fr

o
gn

er
se

te
re

n
) 

 1
8

9
5

 (
R

in
gs

ak
er

) 

1
8

9
6

 (
Ta

n
u

m
) 

1
8

9
6

 (
H

it
te

rd
al

) 

1
8

9
7

 

1
8

9
8

 

1
8

9
9

 

1
9

0
1

  

 1
9

0
2

 

 1
9

0
3

 

 1
9

0
9

 

 1
9

1
0

 

 1
9

1
1

  

1
9

1
2

 

 

79.  Manskow, Ludvig      X         

80.  Martens, Elisa       X        

81.  Meyer, J.        X       

82.  Morgenstierne, Christian      X X        

83.  Mowinckel-Faye, Hans Julius             X  

84.  Munthe-Kaas, Herman              X 

85.  Nielsen, Eugen          X     

86.  Nielsen, Hagbarth           X    

87.  Nissen, Henrik            X   

88.  Nordlie, Arthur         X      

89.  Nordly, Karen         X      

90.  Nordmann, Astrid         X      

91.  Næss, Ivar    X           

92.  Olsen, Agathon         X X     

93.  Olsen, Conrad         X      

94.  Olsen, I. Blom         X      

95.  Olsen, Jessie             X X 

96.  Olsen, L.G.         X      

97.  Peterson, Elin  X             

98.  Pettersen, K.           X    

99.  Poulsson, Magnus         X X     

100.  Ramberg, Ole J.        X       

101.  Reisersen, Nils     X  X        

102.  Ridder, Thoralf        X X      

103.  Rustad, Josef      X X        

104.  Ruud, Martha      X X        

105.  Salicath, Sigurd             X X 

106.  Sandberg, Ragnhild          X     

107.  Schirmer, Robert        X X      

108.  Schiøtz, Ingeborg      X         

109.  Schou, Einar Oscar       X        

110.  Schou, Olaf     X X         

111.  Schønheyder, Bergljot      X X        

112.  Schønheyder, Otto      X         

113.  Sinding-Larsen, Holger ? X X X X X     X    

114.  Smith, Erna   X            

115.  Smith, Harald          X     

116.  Stenersen, Johan W. X              

117.  Strøm, Tora        X     X  

118.  Suphammer, Ingvald               
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119.  Svendsen, Sophie Larpent            X   

120.  Synnes, Borghild          X     

121.  Sønniksen, Birger     X          

122.  Thune, Larsen, Carl              X 

123.  Thune-Larsen, Erik  X             

124.  Torp, Odd        X       

125.  Tveit, Samuel       X        

126.  Urbye, Aagot            X X  

127.  Utne, R.           X    

128.  W, P.   X            

129.  Wagle, Arthur               

130.  Welhaven, Arne     X X         

131.  Westbye, Johannes Th.          X     

132.  Wien, Johan K.               X 

133.  Wiese, Anette    X        X   

134.  Øiseth, Gudbrand              X 
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3. Schirmer-elever og/eller YAF'ere i Storbritannia 

Tallene i tabellen angir måneder. Markerte felter uten tallangivelse angir opphold av 

ukjent lengde det aktuelle året. 
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4. Schirmer-elever og/eller YAF'ere på britisk kontor 
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Jørgen 

Berner 
      

1895-

97 
    

Kristian 

Biong 
  1896  1896 1896  

1896-

97 
   

Egil 

Selmer 
 1896          

Heinrich 

Karsten 
          

1896-

98 

Johannes 

R. Lofthus 
       

1898-

99 
   

Harald  

Aars 
        1898   

Hjørdis 

Grøntoft 
      1899     

Thorvald 

Astrup 
1900           

Thorbjørn 

Bassøe 
  1900   1900    1900  

Carl  

Berner 
  

1900-

01 
    1900    

Harald 

Hals 
   1901        

Nils 

Reiersen 
     

1901-

03 
     

Sigurd 

Tønnesen 
         

1901-

02 
 

Ivar  

Næss 
         1902  

Thorvald 

Westbye 
       

1905-

11 
   

Gunnar 

Stabell 

1910-

11 
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5. Reisestipender til norske arkitekter 1890–1910 
 Statens  

reisestipend 
Shäffers legat Henrichsens  

legat  
Houens fond Enkedronning  

Josephines fond  

1890 
H. Berle 
kr. 1000 

    

1891 
H. Berle 
kr. 1000 

    

1892      

1893      

1894 
F. Knudsen 
kr. 1000 

    

1895 
H. Sinding-Larsen 
Kr. 500 

   

J. Meyer  
Kr. 2000 
 
A. Hofflund  
Kr. 2500 

 

1896 
H. Sinding-Larsen 
Kr. 500 

O. Hoff 
Kr. 400 

 
O. Stein  
Kr. 2000 

 

1897 
S. Berntsen 
Kr. 1000 

  
H. Jürgensen 
Kr. 1500 

 

1898 
Kr. Biong 
Kr. 1000 

S. Berntsen  
Kr. 400 

Kr. Biong  
Kr.500 
 
P.A. Due  
Kr. 1500 

J.H. Berner  
Kr. 1600 

H. Grøntoft 
Kr. 400 

1899   
Kr. Biong  
Kr. 2000 

J.H. Berner  
Kr. 1600 

H. Grøntoft  
Kr. 400 

1900 
Th. Astrup  
Kr. 1500 

Th. Bassøe  
Kr. 400 

 
H. Aars  
Kr. 2000 

 

1901 
Th. Bassøe  
Kr. 1500 

  
I. Næss  
Kr. 1800 

B. Schønheyder 
Kr. 400 

1902 
C. Berner  
Kr. 1500 

E.O. Schou 
Kr. 400 

  
K. Platou  
ukjent beløp 

1903 
W. Nordstedt  
Kr. 1000 

J.Z. Kielland  
Kr. 400 

C. Berner  
Kr. 2000 

S. Tønnesen  
Kr. 1800 

K. Platou 
ukjent beløp 

1904 
C.F. Arbo  
Kr. 500 

C.F. Arbo  
Kr. 400 

 
S. Tønnesen  
Kr. 2000 

 

1905    
E.O. Schou  
Kr. 2000 

 

1906  
W. Norstedt  
Kr. 400 

   

1907    
N. Reisersen  
Kr. 1900 

 

1908      

1909 
A. Arneberg  
Kr. 1250 

W. Nordstedt  
Kr. 400 

 
O. Nordhagen 
Kr. 1500 

 

1910 
R.S. Jacobsen  
Kr. 1250 
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6. YAFs medlemmer 

I tabellen angir kolonnen «innmeldt senest» første dato medlemmet er nevnt i 

protokollene. YAFs eneste bevarte fullstendige medlemsfortegnelse er fra 1898, og denne 

utgjør stammen i nedenstående oversikt. Stifterne er ført som medlemmer siden 1891. 

Oversikten er basert på et fragmentarisk materiale og er nok verken komplett eller helt 

korrekt.  

Navn Leveår Innmeldt  

senest 

A.Y.A.F. 

(aspirant) 

M.Y.A.F. 

(medlem) 

Utmeldt 

/død 

Aars, Harald 1875–1945 1899 M  1899  

Andersen, Georg ?–? 1902 A 1902   

Astrup, Thorvald 1876–1940 1899 M  1899  

Bassøe, Thorbjørn 1875–1971 1899 A 1899   

Berner, Carl 1877–1943 1900 A 1900 1902  

Berner, Jørgen 1873–1955 1899 M  1899  

Berntsen, Bredo 1877–1957 1899 A 1899   

Biong, Kristian 1870–1959 1898 M  1898  

Bjercke, Andreas 1883–1967 1904 A 1904   

Borgersen, Thorvald 1878–ant. 1904 1899 A 1899  1904 

Crawford-Jensen, Hans Fredrik 1882–1947 1902 A 1902   

Dahl, Daniel 1876–1963 1899 A 1899   

Dahl, Ragnar 1883–1937 1904 A 1904   

Dahlbye, Jakob 1878–? 1902 A 1902   

Digre, Peter Andreas Olsen 1876–1957 1898 M  1898  

Drogseth, Eystein 1874–1948 1900 M  1900  

Endresen, Ludvig 1877–? 1898 M  1898  

Enger, [Arne?] ? 1903 A 1903   

Frost, Thorvald G. 1882–? 1903 A 1903   

Frølich, Thoralf Hals 1881–? 1902 A 1902   

Greve, Bredo 1871–1931 1899 M  1899  

Güettler, Karl 1879–1947 1899 A 1899   

Hals, Harald 1876–1959 1900 1900  1900 

Hoel, Gudmund 1877–1956 1904 M  1904  

Hoff, Oscar 1875–1942 1899 M  1899 1901 

Juell, Otto v.  1881–1969 1902 A 1902   

Jürgensen, Heinrich 1871–1953 1891  1891  

Jørandli, Ingjald 1879–1904 1900 1900   

Karsten, Heinrich 1873–1947 1898 M  1898  

Kløften, Johannes 1876–1952 1899 A 1899   

Knudsen, Finn 1864–1911 1899 M  1899  

Knudsen, Sverre 1872–1952 1902 M  1902  

Krabbe, Halfdan 1872–1938 1891  1891 1901 

Linthoe, ? ?–? 1898  1898  

Lofthus, Johannes Rustung 1877–1905 1900 1900  1905 

Michalesen, Carl 1869–1940 1900 M  1900  
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Navn Leveår Innmeldt  

senest 

A.Y.A.F. 

(aspirant) 

M.Y.A.F. 

(medlem) 

Utmeldt 

/død 

Morgenstierne, Christian von 

Munthe af 

1880–1967 1899 A 1899   

Mossevig, Hans 1871—før 1924 1891    

Nielsen, Carl Emil ?–? 1904 A 1904   

Norstedt, Vilhelm  1872–1944 1899 M  1899  

Næss, Ivar 1878–1936 1899 A 1899 1902  

Reiersen, Nils 1878–1950 1899 A 1899   

Ridder, Thoralf 1881–1969 1903 A 1903   

Rivertz, Kristen 1862–1937 1891 M  1891  

Schirmer, Hermann 1845–1913 1899 Æ  1899   

Schou, E.O. 1877–1966 1899 A 1899   

Schønheyder, Otto 1877–1953 1901 A 1901   

Selmer, Egil  1870–1917 1891 M  1891  

Sinding-Larsen, Holger 1869–1938 1891 M  1891  

Slettebø, Michal 1879–1925 1902 A 1902   

Stein, Ole 1867–1950 1891 M  1891  

Stenersen, Johan Waldemar 1873–? 1898M  1899  

Strøm, Halfdan 1872–1921 1899 M  1899 1901 

Sønnichsen, Engelhardt 1878–1961 1899 A 1899  1902 

Tønnessen, Sigurd 1877- etter 1917 1899 A 1899   

Volkmann, Carl 1871–? 1898 M  1898 1901 

Wang, Peter 1875–1900 1898 M  1898 1900  

Welhaven, Arne  1879–1900 1899 A 1899  1900 

Westbye, Thorvald 1883–1959 1904 A 1904   

Wollebæk, Fin 1873–1965 1898 M  1898  

 

 


